
 

 

 

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ CASSUBIAN 

 

Akademia Piłkarska Cassubian  to miejsce poświęcone rozwojowi młodych zawodników na 

poszczególnych płaszczyznach (sport, relacje społeczne, kształtowanie osobowości, oświata) 

zrzeszonych w zespołach  w różnych kategoriach wiekowych .Głównym celem AP Cassubian 

jest osiągniecie  mistrzostwa sportowego oraz kształtowanie osobowości młodych ludzi 

poprzez  sport,  naukę i prace . 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez 

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Cassubian, warunki uczestnictwa w treningu 

Podopiecznych oraz obowiązki Stron. 

1. Zajęcia w AP Cassubian odbywają się z trybie grupowym. 

2. Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za 

doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Czas jednej sesji treningowej wynosi 60 - 90 minut. 

4. Każdy nowy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie 

Deklaracji Członkowskiej podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego), aktualnych badań 

lekarskich,   i dokonaniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej. 

5. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie 

przysługuje mu prawo do zwrotu składki członkowskiej. 

7. Cała komunikacja na linii klub – zawodnik/rodzic/opiekunowie odbywa się za pośrednictwem 

platformy ProTrainUp. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przynajmniej raz w tygodniu 

sprawdzać wszystkie informacje.  

8. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie 

poinformowany przez AP Cassubian platformę ProTrainUP 

9. Akademia Piłkarska Cassubian nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione 

wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia. 

10. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera 

prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w 

prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

 

 



 

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ CASSUBIAN 

 

1. Zawodnik AP Cassubian zobowiązuje się: 

1. godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu 

codziennym, 

2. szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz 

przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania, 

3. szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii Piłkarskiej 

Cassubian 

4. na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie, 

5. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, 

6. być sumiennym i zdyscyplinowanym, 

7. dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi 

osobiście lub w obecności zespołu. 

8. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi, 

9. podczas treningów i meczów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i 

innymi osobami, 

10. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu, 

11. szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii Piłkarskiej 

Cassubian. Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi 

– z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu. 

2. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest 

regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie i czynione postępy na 

treningach. O składzie drużyny zawsze decyduje trener prowadzący. 

3. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może 

nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz. 

4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, zobowiązuje się być obecnym 

na w/w zawodach. Potwierdzenie obecności bądź informację o nieobecności przekazujemy 

przez platformę ProTrainUp 

5. Każdy zawodnik reprezentuje wyłączanie barwy Akademii Piłkarskiej Cassubian. Występ w 

meczu innej drużyny wymaga zgody trenera prowadzącego pod rygorem wyciągnięcia 

konsekwencji dyscyplinarnych. 

6. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym 

rozpoczęciem zajęć. 

 

 



 

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA AP CASSUBIAN 

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie 

kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. 

1. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, 

przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w 

obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu 

trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami 

i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – 

koordynatora AP Cassubian. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób 

naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy 

uczestnika zajęć piłkarskich. W tym przypadku nie zwracana jest składka członkowska. 

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni 

przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. 

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować 

wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej. 

4. Składki członkowskie, w wysokości 100 zł miesięcznie, należy wpłacać do 10 dnia każdego 

miesiąca na konto Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Cassubian. Składka płatna cały rok. 

5. Przy zapisie dziecka należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości 200 złotych, dzięki której 

szkółka częściowo pokryje koszty niezbędnego sprzętu, potrzebnego do prowadzenia zajęć 

(dwie koszulki treningowe, spodenki, getry, bluza dresowa). 

6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna 

istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym 

uzgodnieniu koordynatorem . 

7. Rodzic zobowiązuje się, we własnym zakresie, zapewnić dziecku ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny 

zobowiązany jest powiadomić AP Cassubian pisemnie lub  za pomocą poczty elektronicznej 

(biuro@apcassubian.pl) najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc, nie 

dotrzymanie terminu wiąże się z naliczeniem opłaty w kolejnym miesiącu. 

 

 

 



 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Akademia Piłkarska Cassubian zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie z 

uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników. 

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może 

być podstawą do wykluczenia z AP Cassubian. 

3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i 

obowiązek rozstrzygać trener drużyny. 

 


