REGULAMIN OGÓLNY
Stowarzyszenia „Akademia Piłkarska Champions”

I. ZASADY OGÓLNE
1. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Champions” (KRS 0000380519) zwane dalej
Akademią) organizuje szkolenie i treningi dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki
nożnej. Wszystkie ustalone niżej standardy obowiązują na wszystkich zajęciach
(wyjazdach, meczach i innych imprezach) organizowanych przez Akademię oraz
określa zasady organizacji zajęć i treningów piłkarskich przez Akademię, warunki
uczestnictwa w zajęciach i treningach Podopiecznych oraz obowiązki Stron.
2. Akademię organizuje treningi i inne wydarzenia przy pomocy osób trzecich,
trenerów i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
(oraz licencje, o ile to jest prawem wymagane, zwanych dalej Zleceniobiorcami), na
co Opiekun/owie wyraża/ją zgodę.
3. Podstawą świadczenia powyższych usług stanowi przyjęta przez Akademię
Umowa złożona przez Opiekuna Podopiecznego, która stanowi uzupełnienie i
uszczegółowienie postanowień Regulaminu.
II. OBOWIĄZKI STRON
4. Zachowanie osób związanych z Akademią (Trenerów, Opiekunów, Podopiecznych
– Zawodników) powinno charakteryzować się wzajemnym szacunkiem wobec siebie,
a w szczególności wobec kolegów z drużyny, trenerów, pracowników oraz innych
osób uczestniczących w zającach np. w charakterze publiczności, z poszanowaniem
zawodników, trenerów i kibiców innych drużyn oraz poprzez przestrzeganie zasad
„Fair Play”.
5. Opiekunowie zobowiązują się do:
-

zapewnienia

dojazdów

i

powrotów

swoich

Podopiecznych

na

miejsce

organizowanych zajęć z przestrzeżeniem punktualności rozpoczęcia i odebrania
Podopiecznych po zakończeniu zajęć lub wskazania/upoważnienia osoby, która tych
czynności dokona,
- utrzymania czystości w miejscu, gdzie organizowane są zajęcia Akademii oraz
dopilnowanie jej zachowania przez swojego Podopiecznego,

-

przestrzegania

zakazu

spożywania

napojów

alkoholowych

oraz

palenia

papierosów/wyrobów tytoniowych przed, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć na
terenie obiektów, gdzie organizowane są zajęcia,
- kulturalnego zachowania, w tym nieużywania słów, powszechnie uważanych za
obraźliwe przed, podczas i po zakończeniu zajęć sportowych, a w szczególności
podczas meczów i rozgrywek, a nadto pouczenia Podopiecznego o prawidłowym
zachowaniu konsekwencji wynikających z niestosowania się do tych norm,
6. Opiekun powinien zapewnić ważne ubezpieczenie NNW swojemu Podopiecznemu
obejmujące swym zakresem zajęcia, które Akademia organizuje. Opiekun powinien
uzyskać zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach, względnie złożyć oświadczenie
o wzięciu pełnej odpowiedzialności za uczestnictwo w zajęciach i ewentualne
negatywne skutki z tym związane.
7. Akademia, ani też Zleceniobiorca, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
negatywne następstwa dla zdrowia Podopiecznego wynikające z uczestnictwa w
wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z
wszelkimi zasadami sportowymi.
8. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć (Podopiecznego), w tym
zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych
uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć
dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji
obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz
uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim
przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z
zajęć nastąpiło z jego przyczyny.
9. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe oraz
inne przedmioty i dokumenty pozostawione w obrębie obiektu, na którym są
organizowane zajęcia Akademia nie ponosi odpowiedzialności.
10. Opiekun odpowiada za wszelkie szkody i krzywdy wyrządzone przez jego
Podopiecznego innym uczestnikom zajęć lub w mieniu.
11.

Akademia

organizuje

zajęcia

zgodnie

z

ogólnie

przyjętymi

zasadami

szkoleniowymi i organizacyjnymi, które wynikają z zapisów na stronie internetowej
oraz wewnętrznych dokumentów organizacyjnych i szkoleniowych Akademii.
12. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym
Opiekun zostanie poinformowany przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem SMS lub
telefonicznie albo pocztą mailową najpóźniej na 2 godziny przed treningiem.

13. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Champions” zastrzega sobie prawo do
wypowiedzenia umowy Opiekunowi, podając powód swojej decyzji, zgodnie z
postanowieniami Umowy.
III. POSTANOWINENIA KOŃCOWE
14. Wszystkie kwestie interpretacyjne, sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie
rozstrzyga Akademia lub właściwy organ administracyjny.
15. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, podając ich
treść do wiadomości na stronie internetowej Akademii przez zamieszczenie jego
nowej wersji.

