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                     REGULAMIN FOOTBALL EDUCATION ACADEMY 
 
 
 
 
Zasady ogólne: 
 

1. Przystąpienie do klubu odbywa się za pomocą deklaracji członkowskiej, której 
podpisanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  niniejszego regulaminu oraz 
deklaracją gry w  Football Education Academy.  

2. Składki (opłaty członkowskie) uiszczamy w systemie miesięcznym do 10-tego 
dnia każdego miesiąca, za miesiąc z góry, przelewem na konto Football 
Education Academy. Wysokość składki jest niezależna od ilości obecności 
zawodnika na treningach, liczby wypadających świąt i dni wolnych od szkoły. 

3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach  zarząd Football Education 
Academy może: 
a)zmniejszyć wysokość opłat, 
b) całkowicie zwolnić z opłat 

4. Nie przestrzeganie zasad Regulaminu Football Education Academy może być 
podstawą  do skreślenia z listy zawodników klubu. 

 
Terminy zajęć są wyznaczane przez prowadzących , zajęcia odbywają się nie rzadziej 
niż dwa razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone stale w określone dni, dopuszczalna 
jest tymczasowa rotacja terminu zajęć. W przypadku zmiany terminu zajęcia 
prowadzący są zobowiązani poinformować zawodników lub opiekunów o zmianie. 
Treningi odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w zależności od wieku 
zawodników oraz ich stopnia zaawansowania. Wypadek losowy i siła wyższa może 
prowadzic do odwołania zajęć, o czym rodzic zostanie poinformowany SMSem 
najpóżniej  na 3 godziny przed treningiem. 

Zawodnicy: 

1. Każdy zawodnik Football Education Academy zobowiązany jest godnie 
reprezentować klub zarówno podczas zajęć sportowych, szkolnych oraz w 
życiu codziennym.  

2. Zawodnika klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, 
kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również 
wszystkich formach współzawodnictwa sportowego. 

3.  Zawodnicy zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory 
i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych. 

4. Wszyscy zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności 
sportowych oraz wiedzy szkolnej. 

5. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w 
nauce szkolnej trener koordynator na wniosek trenera prowadzącego lub 
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rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w 
prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

6. Zawodnik jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania wszelkich 
dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe. 

7. Zawodnicy zobowiązani są przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać 
trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego. 

 
Rodzice: 
  

1. Rodzice i opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzeganie 
regulaminu Football Education Academy osobiście w części ich dotyczącej 
oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci. 

2. Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się  na treningach i 
meczach oraz do nie wykrzykiwania uwag odnośnie gry czy podpowiedzi 
poszczególnym zawodnikom do czego wyłącznie uprawniony podczas 
meczów i treningów jest trener. 

3. Rodzice ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się 
indywidualnie do trenera lub władz Football Education Academy, nie 
podważając autorytetu trenera i władz, zarówno w obecności swoich dzieci, 
jak i innych rodziców. 

4. Trener i władze klubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc – 
zawsze są do dyspozycji rodziców i można z nimi porozmawiać. 

            Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny 
            w szczególności o głośny doping na meczach i turniejach. 

5. Mile widziane są wszelkie inicjatywy majce na celu podnoszenie 
integracji  drużynie i pomoc przy opiece nad zawodnikami podczas wyjść 
integracyjnych oraz wszelkich innych sprawach drużyny jak robienie zdjęć, 
nagrywanie meczów, aktywność sponsoringowa, gadżety drużyny, organizacja 
turniejów rocznika itd. 

	
	
	
	


