
REGULAMIN FC WROCŁAW ACADEMY

1 .FC Wrocław Academy

FC Wrocław Academy zwana w dalszej części Regulaminu Klubem jest jednostką działającą jako
stowarzyszenie. Celem działania Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

2. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) „Klubie” należy przez to rozumieć FC Wrocław Academy, którego celem jest: szkolenie,

wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny piłka nożna;
2) „Regulaminie” oznacza to niniejszy Regulamin Klubu;
3) „Zawodniku” oznacza to osobę pełnoletnią lub niepełnoletnią realizującą proces szkolenia

w FC Wrocław Academy w oparciu o członkostwo w stowarzyszeniu i zarejestrowaną w
systemie współzawodnictwa na podstawie Deklaracji amatora lub Kontraktu o profesjonalne
uprawianie piłki nożnej, której załącznikiem jest niniejszy regulamin;

4) „Opiekunie” należy przez to rozumieć Rodzica lub Opiekuna prawnego, który reprezentuje
małoletniego we wszystkich czynnościach prawnych poza czynnościami dotyczącymi umów
zawieranych w drobnych bieżących sprawach dotyczących życia codziennego;

5) „Trenerze” oznacza to wykfalifikowaną osobę powołana przez Zarząd Klubu do realizacji
procesów edukacji, wychowania i szkolenia z zakresu piłki nożnej dla potrzeb FC Wrocław
Academy;

6) „Deklaracji członkowskiej” na mocy, której zawodnik lub/i prawni opiekunowie stają się
członkami Stowarzyszenia FC Wrocław Academy i są odbiorcami procesu szkolenia
piłkarskiego dzieci i młodzieży.

7) „Opłata” oznacza to kwotę określoną w deklaracji członkowskiej za przystąpienie do
stowarzyszenia Klubu i realizowanie procesu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży.
Opłata ta jest wnoszona na wskazany w deklaracji rachunek bankowy przez Opiekuna.
Opłata ta związana jest z pokryciem bieżących kosztów szkolenia zawodników i
funkcjonowania Klubu. Opłata jest w całości przeznacza na cele statutowe „FC Wrocław
Academy.” w tym bieżące działanie Klubu;
Opłaty:
2 treningi - 170 zł
3 treningi - 180 zł
4 treningi - 200 zł
Junior Starszy - 100 zł
Bramkarze objęci treningiem bramkarskim - 200 zł
Zawodnicy uczęszczający do SMS-u - 150 zł
Zniżka na rodzeństwo - 10 zł od dziecka(nie dotyczy opłaty za SMS)
W przypadku kontuzji, po zgłoszeniu wydarzenia na mail: k.bednarek@fcwroclaw.pl, opłata
wynosi 50% kwoty podstawowej.
Zarząd Klubu może zwolnić z opłaty członkowskiej po wcześniejszym złożeniu pisemnego
podania do Zarządu przez prawnych opiekunów jeśli:

- zawodnik mieszka w bursie, wynajmowanym mieszkaniu lub innym lokalu
wymagającym uiszczenia opłat

- zawodnik dojeżdża na zajęcia z dalszej miejscowości (można określić limit treningów
oraz ilość kilometrów)

- trudna sytuacja finansowa lub inne losowe wydarzenia
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8) „Prezesie Klubu” oznacza to osobę pełniącą funkcję Prezesa Klubu odpowiedzialnego za
funkcjonowanie, organizację i szkolenie w Akademii;

9) „Koordynatorze ds. sportowych” oznacza to osobę pełniącą funkcję Koordynatora ds.
sportowych oraz Trenera Głównego Klubu odpowiedzialnego za szkolenie w Akademii:
program szkolenia, dobór kadry szkoleniowej, nadzór kadry szkoleniowej.

10)„Treningach” oznacza to wszystkie zajęcia szkoleniowe praktyczne i teoretyczne
dedykowane zawodnikowi i realizowane zgodnie z przyjętym w Klubie programem
szkolenia, realizowane w strukturze Klubu lub jako lekcje wychowania fizycznego w
systemie klasy sportowej prowadzone przez podmioty współpracujące z Klubem
(wymienione w punkcie 4)

11)„Kierowniku ds. organizacji szkolenia” oznacza to osobę powołaną przez Zarząd Klubu
do realizacji zadań z zakresu organizacji działania Klubu i organizacji szkolenia w Klubie.

3. Cel szkolenia

Celem szkolenia zawodników jest:
1) rozwijanie zainteresowań związanych z szeroko rozumianą aktywnością sportową oraz

zdrowym trybem życia,
2) nauka, doskonalenie i rozwijanie umiejętności i zdolności gry w piłkę nożną na możliwie

najwyższym poziomie współzawodnictwa kwalifikowanego;
3) edukacja i wychowanie zawodników poprzez sport zgodnie z wymaganiami oświatowymi

oraz z ogólnie przyjętymi normami etycznymi
4) rekrutacja wszystkich  chętnych zawodników do uprawiania piłki nożnej do 14 roku życia.
5) rekrutacja i selekcja zawodników o najwyższych możliwościach rozwoju piłkarskiego

zgodnego z oczekiwaniami szkoleniowymi wynikającymi z obowiązującego programu
szkolenia w Klubie na etapie 14 roku życia.

6) stworzenie warunków szkoleniowych  do wyczynowego uprawiania piłki nożnej.

4. Podmioty współpracujące  z Klubem

1) Klub pozostaje w stałym kontakcie z podmiotami współpracującymi bezpośrednio, które
wspólnie z Klubem realizują proces edukacji i szkolenia w systemie klas sportowych o
profilu piłki nożnej oraz zajmują się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Podmioty
współpracujące bezpośrednio to:
a) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu;

2) Z uwagi na współpracę wymienionych podmiotów z Klubem brak rekomendacji Klubu do
dalszego procesu szkolenia dla zawodnika wynikający z braku postępów szkoleniowych i
edukacyjnych może mieć wpływ na decyzję dotyczącą skreślenia zawodnika z listy uczniów
klasy sportowej prowadzonej przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu, a
w przypadku braku klasy równoległej w szkole również skreślenia z listy uczniów szkoły.
Brak promocji do kolejnej klasy jest równoznaczny z odejściem zawodnika z Klubu.
Uzyskanie przez zawodnika niezadowalających wyników w nauce, które mogą rokować
brak promocji do kolejnej klasy oraz nieodpowiednim zachowaniem może skutkować
czasowym zawieszeniem w prawach zawodnika Klubu do momentu poprawienia wyników
w nauce.

3) Klub pozostaje w stałym kontakcie z podmiotami współpracującymi pośrednio takimi jak:
a) Kluby partnerskie
b) i inne podmioty jak np. firmy świadczące na rzecz Klubu usługi transportowe czy

cateringowe.
4) Treść niniejszego Regulaminu z dniem jego wejścia w życie zostaje przesłana do

wiadomości osobą zarządzającymi wymienionymi podmiotami współpracującymi.
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5) Regulamin Klubu i jej program szkoleniowy nie pozostaje w sprzeczności z regulaminami i
procedurami obowiązującymi w jednostkach współpracujących, a szkolenie w Klubie jest
skoordynowane z  zajęciami i nauką Zawodników w szkole.

5. Warunki przystąpienia do Klubu i usunięcia z Klubu

1) Podstawowym warunkiem przystąpienia Zawodnika do Klubu jest spełnienie łącznie
następujących przesłanek:

a) złożenie podania o przyjęcie (w przypadku zawodników nieletnich podpisanego przez
opiekuna prawnego);

b) uzyskanie i przedstawienie ważnego orzeczenia lekarza medycyny sportowej o stanie
zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo
w treningach prowadzonych przez Klub oraz wskazującego na zdolności do uprawiania
sportu;

c) oraz uzyskanie pozytywnej rekomendacji szkoleniowej Trenera klubu lub Koordynatora
ds. sportowych.

2) Wtórnym warunkiem przystąpienia do Akademii jest podpisanie deklaracji członkowskiej
pomiędzy Akademią a Opiekunem prawnym zawodnika oraz regularne uiszczanie opłaty
wskazanej w deklaracji o świadczenie usług w zakresie szkolenia piłkarskiego dzieci i
młodzieży.

3) Przystępując do Klubu Zawodnik i jego Opiekunowie przyjmują do wiadomości i realizacji
wszystkie postanowienia Regulaminu Klubu

4) Zawodnik może zostać usunięty z Klubu w przypadku:
a) braku aktualnych badań lekarskich;
b) naruszenia obowiązków edukacyjnych wymienionych w rozdziale 6.
c) naruszenia obowiązków szkoleniowych wymienionych w rozdziale 6.
d) rażącego naruszenia obowiązków wymienionych w 6, w tym powtarzające się naganne

zachowanie w stosunku do trenerów, nauczycieli, zawodników i osób trzecich;
e) zawodnik może zostać usunięty z Klubu w przypadku zalegania z opłatą członkowską.

Decyzją Zarządu klubu zawodnik może zostać zawieszony w treningach za zaleganie z
płatnościami przez 2 miesiące do momentu wyjaśnienia sytuacji.

f) zawodnik może zostać usunięty z Klubu w przypadku naruszenia zapisów niniejszego
Regulaminu oraz Statutu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu
powodującego skreślenie z listy uczniów (dotyczy zawodników realizujących obowiązek
szkolny w strukturach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior) powtarzających się
nieusprawiedliwionych nieobecności wymienionych w rozdziale 6.

g) używania przez zawodnika narkotyków, środków odurzających, alkoholu lub innych
niedozwolonych używek;

h) stosowania dopingu, używanie niedozwolonych środków wspomagających;
i) kradzieży, której dopuścił się zawodnik;
j) celowego zniszczenia powierzonego sprzętu lub sprzętu należącego

do Szkoły i Klubu;
k) dewastacja pomieszczeń klubowych, pomieszczeń, pomieszczeń szkolnych i

pomieszczeń zajmowanych przez zawodników podczas obozów, zgrupowań oraz
zawodów;

6.Obowiązki zawodnika

1) Podstawowe obowiązki zawodnika to:
a) obowiązek godnego reprezentowania Klubu;
b) obowiązek czynnego udziału w realizacji rozwoju szkoleniowego, organizacyjnego i

społecznego Klubu;
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c) obowiązek identyfikowania się z wartościami, normami i zasadami obowiązującymi w
Klubu.

2) Obowiązki szkoleniowe  zawodnika:
a) obowiązek całkowitego przestrzegania zasad uniformizacji ustalonych przez Klub w

każdej wymaganej sytuacji;
b) obowiązek używania ustalonego przez trenera prowadzącego sprzętu (ubioru)

sportowego zgodnie z wymaganiami Klubu podczas wszystkich zajęć szkoleniowych.
Obowiązek ten dotyczy zarówno ubioru podczas treningu jak i ubioru reprezentacyjnego
podczas wszystkich zdarzeń wymagających reprezentowania Klubu w tym:
meczy mistrzowskich, towarzyskich, turniejów i zgrupowań. Zawodnik ma obowiązek
bezwzględnego dbania o sprzęt (ubiór) sportowy z insygniami klubu (barwy, nazwa,
herb) zarówno prywatny jak powierzony mu przez Klub do użytkowania;

c) zawodnik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt (ubiór)
sportowy zgodnie z 13 punkt Regulaminu;

d) zawodnik sumiennie przygotowuje się do realizacji wszystkich procesów
szkoleniowych, w tym do udziału w treningach, meczach, zgrupowaniach i innych
wydarzeniach szkoleniowych;

e) zawodnik przestrzega wszystkich zaleceń trenera dotyczących okresów poza
szkoleniowych, w tym wskazówek dotyczących higienicznego tryby życia.

3) Obowiązki postawy społecznej:
a) zawodnik funkcjonuje w Klubie i wspólnie dąży do realizacji celów, które założył Klub;
b) zawodnik akceptuje powszechnie obowiązujące normy społeczne;
c) zawodnik przyjmuje odpowiednią postawę wobec rywalizacji zespołowej, opartą na

zasadach fair play;
d) zawodnik nie podważa i nie komentuje zdolności sportowej i emocjonalnej innych

zawodników Klubu, trenerów oraz sędziów.
4) Obowiązki edukacyjne zawodnika:

a) zawodnik jest zobowiązany dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce;
b) zawodnik jest zobowiązany wykazać się brakiem niedostatecznych ocen

semestralnych i rocznych;

8. Kadra szkoleniowa

1) Kadrę szkoleniową Klubu stanowią: Koordynator ds. sportowych pełniący jednocześnie
funkcję Głównego Trenera Klubu, Trenerzy Główni na poszczególnych etapach szkolenia,
Trenerzy Prowadzący, Trenerzy Przygotowania Motorycznego i Funkcjonalnego, Trenerzy
Szkolenia Specjalistycznego w tym Trenerzy Szkolenia Bramkarzy, Trenerzy Treningu
Indywidualnego, a także Trenerzy Działu Metodologii, Trenerzy Analiz Szkoleniowych.
Wszyscy pracownicy stanowiący w/w kadrę szkoleniową mają obowiązek posiadania
wymaganych kwalifikacji zawodowych (pedagogicznych i trenerskich). Wyjątek mogą
stanowić pracownicy będący w trakcie zdobywania wymaganych kwalifikacji zawodowych
lub studenci/stażyści odbywający praktyki szkoleniowe w Klubie.

2) Za kompletną realizację działań z zakresu organizacji szkolenia i szkolenia
w danej grupie szkoleniowej odpowiedzialny jest Trener Prowadzący daną grupę
szkoleniową.

3) Trenerzy mają obowiązek rzetelnej realizacji obowiązującego w Akademii programu
szkolenia, komunikowania Zawodnikowi i Opiekunowi o jego postępach i deficytach
szkoleniowych.

4) Trenerzy prowadzący mają obowiązek prowadzenia dokumentacji ustalonej przez
Koordynatora ds. sportowych Klubu
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5) Trenerzy prowadzący mają obowiązek zapewnić każdemu zawodnikowi ze swojej grupy
szkoleniowej, określoną przez program szkolenia Klubu, liczbę minut rozegraną we
współzawodnictwie.

9. Opiekun prawny zawodnika

1) Każdy opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i
przestrzegania jego postanowień.

2) Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się
wchodzenia Opiekunom do szatni, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do
pomocy w przygotowaniu do szkolenia zawodników najmłodszych roczników.

3) Podczas meczów Opiekunowie oraz osoby im towarzyszące jak np. członkowie rodziny
zawodników przebywają na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych
miejscach. Opiekun może obserwować treningi z trybun lub z innego miejsca wskazanego
przez trenera.

4) Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy
do obowiązków trenera. Zabrania się Opiekunom ingerowania w szkolenie zawodników i
podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte
przez trenera w procesie szkoleniowym. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się
bezpośredniego przebywania w pobliżu obiektów szkoleniowych podczas zajęć
szkoleniowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia
zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub podstawą do zakończenia współpracy z
zawodnikiem.

5) Opiekunowie zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego
reprezentowania Klubu FC Wrocław Academy w czasie treningów oraz do kulturalnego
zachowania w stosunku do innych dzieci, zawodników, ich opiekunów, kibiców drużyn
przeciwnych, a także sędziów. Bezwzględnie zabrania się dopingowania zawodników w
sposób wykraczający poza założenia Klubu i Regulaminu i naruszający dobre imię drużyny
przeciwnej np. zabronione jest używanie słów niecenzuralnych i obraźliwych.

6) We wszystkich obiektach sportowych i miejscach, w których gromadzą się zawodnicy oraz
odbywają się zajęcia szkoleniowe obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek.

7) Ze względów bezpieczeństwa Opiekunów i zawodników obowiązuje zakaz przemieszczania
się w miejscu bezpośredniego prowadzenia zajęć szkoleniowych (płyta boiska, Sala i inne
obiekty w których może odbywać się szkolenie).

8) Trener lub osoba przez niego upoważniona może nakazać opuszczenie obiektu
Opiekunowi, który w sposób uciążliwy i niezgodny z Regulaminem utrudnia prowadzenie
szkolenia lub zakłóca spokój.

10.Wizerunek Zawodnika i Ochrona danych osobowych

1) Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do
celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem że wizerunek został utrwalony w
związku z zajęciami szkoleniowymi, w tym również meczach. Klub zastrzega sobie prawo
do umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w
związku z prowadzoną przez Klub działalnością szkoleniową. Wizerunek może być
wykorzystany na stronie internetowej „FC Wrocław Academy” działającej pod adresem:
www.fcwroclaw.pl, w social media „FC Wrocław Academy”, artykułach prasowych,
reklamach i folderach dotyczących działań prowadzonych przez Klub.
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2) Opiekun podpisując Umowę i zapoznając się z Regulaminem wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku zawodnika.

3) Klub nie może wykorzystać wizerunku zawodnika w sposób, który naruszałby jego dobre
imię i przedstawiałby zawodnika w sposób ośmieszający.

4) Klub uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zawodników oraz opiekunów w
zakresie niezbędnym do wykonywania działań Klubu i realizacji Umowy o świadczenie
usług szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami prawa.

11.  Dodatkowa aktywność sportowa

1) Każda dodatkowa, aktywności szkoleniowej w tym treningi, mecze, zgrupowania, turnieje,
testy, realizowanej w innym klubie, innej organizacji sportowej, innym współzawodnictwie
powinna być konsultowana z Trenerem Prowadzącym lub Koordynator ds. sportowych
Klubu.

2) Zawodnik otrzymujący propozycję testów w innym podmiocie prowadzącym szkolenie jest
zobowiązany do poinformowania trenera prowadzącego i uzyskaniu przez niego zgody.

12. Nagrody i kary zawodnika

1) Wobec Zawodnika Klubu, który dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu, na wniosek trenera prowadzącego lub własny wniosek wystosowany przez
Koordynatora ds. sportowych, Koordynator ds. sportowych Klubu może zastosować
następujące kary dyscyplinarne:

a) upomnienie;
b) naganę;
c) zawieszenie;
d) usunięcie (wykluczenie)zawodnika;

2) Upomnienie polega na wskazaniu Zawodnikowi nieprawidłowości jego zachowania.
Powyższe połączone jest z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego
naruszenia.

3) Nagana stanowi pisemną dezaprobatę dla zachowania Zawodnika i jest przekazywana do
wiadomości Opiekuna.

4) Kara zawieszenia polega na zawieszeniu Zawodnika w prawach członka Klubu poprzez
pozbawienie możliwości udziału w kwalifikowanym współzawodnictwie w rozgrywkach lub
treningach na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy. O wymiarze kary i jej
długości decyduje trener prowadzący wraz z Koordynatorem ds. sportowych.

5) Kara usunięcia (wykluczenia) polega na eliminacji zawodnika z Klubu bez możliwości
powrotu do Klubu przez okres co najmniej od 6 miesięcy do 12 miesięcy. Ponowne
przyjęcie do Klubu jest możliwe tylko po skierowaniu przez Opiekuna wniosku wraz
uzasadnieniem do Koordynatora ds. sportowych Klubu, który po zapoznaniu się z
wnioskiem oraz konsultacji z trenerem prowadzącym podejmuje decyzję o warunkowym
przyjęciu zawodnika lub odmowie jego przyjęcia. Kolejne wykluczenie i złamanie
postanowień regulaminu skutkuje brakiem możliwości powrotu do Klubu, szczególnie wtedy
kiedy zawodnik w rażący sposób naruszył postanowienia regulaminu i nie wykazał poprawy
swojego zachowania (wykluczenie bez możliwości powrotu do Klubu).

6) Kara usunięcia (wykluczenia) Zawodnika z Klubu może mieć wpływ
w przypadku Zawodników realizujących obowiązek nauki w Szkole Mistrzostwa
Sportowego Junior we Wrocławiu na skreślenie Zawodnika z listy uczniów klasy sportowej.

7) Nie przestrzeganie obowiązków nałożonych niniejszym Regulaminem
i wynikających z „deklaracji członkowskiej” przez Opiekuna może skutkować również
usunięciem zawodnika z Klubu.
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8) Zawodnik osiągający nadzwyczajne wyniki w zakresie nauki gry w piłkę nożną, rozgrywek
oraz wyników w nauce szkolnej i zachowujący wzorową postawę w trakcie treningów może
zostać wyróżniony poprzez przyznanie:

a) pochwały;
b) listu gratulacyjnego;
c) jednorazowej nagrody pieniężnej lub rzeczowej;
d) podpisanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

(dla zawodnika powyżej 15 roku życia).

13. Rzeczy osobiste zawodnika i sprzęt powierzony zawodnikowi

1) Zawodnik może wnieść na teren Klubu (szatnia) rzeczy osobiste, które będą mu potrzebne
w związku z treningiem takie jak odzież czy kosmetyki, torba podręczna, które nie
przedstawiają większej wartości. Zawodnik zobowiązuje się że nie będzie przynosił na
teren szatni i obiektów sportowych rzeczy, które mogłyby ulec zniszczeniu lub kradzieży.

2) Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, a w razie
ewentualnej szkody związanej ze sprzętem ma obowiązek natychmiastowego
poinformowania trenera o zaistniałych okolicznościach wraz ze szczegółowym opisem
zdarzenia.

14. Choroba zawodnika i nieobecności

1) W przypadku planowanej uzasadnionej i usprawiedliwionej nieobecności zawodnika na
zajęciach treningowych opiekun prawny zawodnika jest zobowiązany do poinformowania o
nieobecności trenera prowadzącego szkolenie. Informacja jest przekazywana przez
opiekuna osobiście, telefonicznie lub na piśmie.

2) Za nieusprawiedliwione nieobecności na treningu oraz nieprzestrzeganie niniejszego
Regulaminu zawodnik może zostać usunięty z Klubu.

3) Podczas dłuższej przerwy zawodnika, opłata członkowska wynosi 50 % ustalonej w
deklaracji członkowskiej kwoty.

15. Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.
2) W każdy momencie opiekun zawodnika lub pelnoletni zawodnik mają prawo do rezygnacji z

korzystania usług klubu. Wyjątek stanowi zawodnik, który objęty jest współzawodnictwem
ligowym i ma podpisaną deklarację gry amatora w klubie lub kontrakt. W tym wypadku
rezygnacja może nastąpić po upływie czasu trwania deklaracji lub kontraktu.

Przyjmuję  do wiadomości i stosowania:

………………………………………. ………………………………………..
Podpis opiekuna Podpis zawodnika

Wrocław, dnia ……………………….
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