
 

  

  
  
  
………………………………………………………..                                         Kraków,  ……………………………………  
(nazwisko i imię zawodnika)  
  
  
…………………………………………………………  
(numer pesel)  
  
…………………………………………………………  
(adres)  
  
…………………………………………………………  
(telefon / e-mail)  
  

                                
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego syna ………………………………………..............  
  
 ur.…………………………………………w…………………………………………………………………………………………...  
  
  
do sekcji piłki nożnej Akademii Sportu Progres.  
  
  
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  
  
  

  
Z poważaniem  

  
Imię, Nazwisko zawodnika wraz z podpisem  

  

………………………………………………………………………………………….. 

WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
W/w dokument dostępny jest od 01.07.2018 roku na stronie internetowej www.comcomzone.pl lub do wglądu w Biurze AS PROGRES, 
obowiązuje od dnia 1 lipca  2018 roku.  

  
  
  

  

 

 



 

 

 

 

Kraków, dn. ………………………… roku  

 

 

DEKLARACJA 

PRZYJĘCIA ZAWODNIKA DO SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ  

Akademii Sportu Progres 

obowiązująca  od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021. 

  

Nazwisko i Imię:……………………..…………………………………………………………………………………….  

  

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Adres: …………………………………..……………………………………………………………………………………..  

  

Telefon: …………………………………………………..E-mail: …..………………………………………………….  

  

Data urodzenia: ………………………………Miejsce ur.: ……………………..…….…..........................  

  

Szkoła:…………………………………………………..………………….....................................................  

  

Adres szkoły: …………………………………………...………………….………………….............................  

   

KONTAKT Z RODZICEM:   

Nazwisko i Imię:……………………..…………………………………………………………………………………  

  

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………….  

  

E-mail:…………………………………………….………………………………………………………………………..  

 

 



 

 

 

 

1. Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby dziecko zostało zawodnikiem Stowarzyszenia SIEMACHA          
i uczęszczało na zajęcia sportowe, organizowane przez Stowarzyszenie  w sekcji piłki nożnej.   

  

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach sportowych 
prowadzonych w ramach sekcji piłki nożnej i nie istnieją żadne jawne lub ukryte przeciwwskazania do 
uczestnictwa w sekcji piłki nożnej, mogące zagrażać jego zdrowiu lub życiu.  

  

2. Oświadczam, że rozumiem, iż udział w zajęciach sportowych może się wiązać z ryzykiem uszkodzeń 
ciała lub rozstroju zdrowia.   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów  w  stanach 
zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka.  

Oświadczam, że Administrator Danych Osobowych, to jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą               
w Krakowie, przy ul. Długiej 42, 31-146 Kraków, udzielił mi następujących informacji:  

1. przetwarzane będą następujące kategorie danych dziecka:  

a) dane identyfikacyjne,   

b) dane adresowe,  

c) dane na temat wykształcenia,  

d) dane na temat rodziców lub innych opiekunów prawnych (dane adresowe i identyfikacyjne)  

e) dane na temat stanu zdrowia,  

f) wizerunek.  

 2. dane, o których mowa w ust. 1 powyżej (dalej: Dane osobowe) przetwarzane będą  w 
następujących celach:  

a) rekrutacja zawodników sekcji piłki nożnej,  

b) szkolenie sportowe zawodników ,  

c) organizowanie i udział w zawodach sportowych,  

d) promocja działalności Stowarzyszenia SIEMACHA,  

e) obsługa umów transferowych,   

f) utrwalanie przebiegu zawodów sportowych oraz wizerunku zawodników.  

3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie niniejsza zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, zawarta w Deklaracji przyjęcia nowego zawodnika do 
sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

4. Dane osobowe przekazywane będą następującym kategoriom odbiorców:  

a) MZPN,  



 

b) PZPN,  

c) Organizatorzy rozgrywek i zawodów,  

d) Ewentualne kluby sportowe zainteresowane zawodnikiem  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, jeśli klub z tego kraju wykaże 
zainteresowanie transferem zawodnika.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie takie wymaga zgłoszenia 
Administratorowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.   

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przeniesienia Danych osobowych. Żądanie takie należy 
zgłosić Administratorowi w formie pisemnej.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie 
Danych osobowych. Cofnięcie zgody należy zgłosić Administratorowi w formie pisemnej.   

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w procedurze 
przewidzianej przez przepisy prawa.   

10. Podanie i przetwarzanie Danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym.   

11. Podanie i przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania następujących 
celów:  

a) rekrutacja zawodników sekcji piłki nożnej,  

b) szkolenie sportowe zawodników,  

c) organizowanie i udział w zawodach sportowych,  

d) promocja działalności sekcji piłki nożnej,  

e) obsługa umów transferowych,   

f) utrwalanie przebiegu zawodów sportowych oraz wizerunku zawodników.  

g) brak podjęcia w/w czynności czyni podane wyżej cele niemożliwymi do zrealizowania.  

12. Administrator nie będzie wykorzystywał Danych osobowych do zautomatyzowanego 
przetwarzania danych celem profilowania, to jest budowania analiz i prognoz dotyczących Osoby, 
której dane dotyczą w oparciu o zgromadzone Dane osobowe.   

13. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami podanymi powyżej, są one dla mnie zrozumiałe        
i przejrzyste, nie mam wątpliwości co do ich sensu i znaczenia, w związku z czym wyraża zgodę na 
przetwarzanie Danych osobowych mojego dziecka w zakresie wskazanym przez niniejszą zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartą w Deklaracji przyjęcia nowego zawodnika do sekcji piłki 
nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.   

14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na powierzanie przetwarzania Danych osobowych mojego 
dziecka podmiotom wybranym przez Administratora na podstawie pisemnej umowy o powierzenie 
danych osobowych, w celach wymienionych w niniejszej Deklaracji przyjęcia nowego zawodnika do 
sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA i w zakresie nieprzekraczającym wskazanego w 
niniejszej Deklaracji przyjęcia nowego zawodnika do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, a 
także w sposób określony przepisami prawa.  



 

Oświadczam, że jako prawny opiekun zapewnię dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do 
miejsca zamieszkania.  

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję poniższe zapisy :  

1. Regulamin sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, Regulamin Rodzica/ Opiekuna Prawnego/ 
Regulamin Zawodnika.  
   

2. Miesięczne  wynagrodzenie za usługi treningowe dla sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA    
w wysokości 200zł / 150zł Mali Mistrzowie płatne do 10-go dnia każdego miesiąca z góry.  

 

3. W przypadku, gdy niniejsza deklaracja składana jest po raz pierwszy w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, wynagrodzenie za usługi treningowe należne jest za cały ten miesiąc i płatne jest 
wraz ze złożeniem niniejszej deklaracji.  

 

4. Zmiana kwoty w/w wynagrodzenia nie wymaga zmiany treści niniejszej deklaracji, jednak wymaga 
pisemnej zgody rodzica.  

  

WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

………………………………………………………………………   

(podpis i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby małoletniej)   

  

  

………………………………………………………………………   

(podpis i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby małoletniej)   

  

  

Potwierdzam i akceptuję przyjęcie do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA dnia   

  

  

…………………………………….  

  

…………………………………………………………………  

Podpis i pieczęć Klubu  

  
W/w dokument dostępny jest od 01.07.2018  roku na stronie internetowej www.comcomzone.pl lub w Biurze sekcji.  

  
  
  

  



 

 

 

 

REGULAMIN  SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ Akademii Sportu Progres 

obowiązuje od  1 lipca  2020 do 30 czerwca 2021. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach piłkarskich sekcji piłki nożnej Akademii 
Sportu Progres . 

2. Zawodnikiem sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA może zostać dziecko po ukończeniu 5-go roku życia.   

3. Zajęcia sportowe (treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie, inne formy ruchu w sekcji piłki nożnej 
Stowarzyszenia SIEMACHA) mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie  i 
odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.  

4. Sekcja piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA prowadzi zajęcia treningowe dla  grup męskich. Zajęcia odbywają się 
w trybie grupowym i/ lub  indywidualnym.  

5. Warunkiem przynależności do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA jest brak przeciwwskazań 
zdrowotnych i prawnych ze strony kandydata.   

6. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć zawodnicy  posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę 
rodziców i/lub opiekunów prawnych. W/w zgodę rodzice lub/i opiekunowie prawni wyrażają podpisując formularz 
rejestracyjny zawodnika do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

7. Zawodnicy, u których stwierdzone zostaną oznaki choroby lub mają widoczne, otwarte skaleczenia, nie będą 
dopuszczani/e do zajęć sportowych.  

8. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach sportowych, a wcześniej niezadeklarowane, mogą brać udział    
w treningach przez testowy okres maksymalnie czterech dni treningowych  za pisemną zgodą rodziców i/lub 
opiekunów prawnych. Po tym czasie należy wypełnić i podpisać Deklarację Przyjęcia Zawodnika do sekcji piłki 
nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, która uprawnia do dalszego udziału w zajęciach.  

9. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować sekcję piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zarówno                      
na obiektach sportowych, jak i w życiu codziennym.  

10. Zawodnicy sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych używek.   

11. Każdy zawodnik sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako 
reprezentant sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA jest zobowiązany do obecności na w/w zawodach.   

12. Nieobecność  zawodnika na zawodach bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako 
lekceważenie obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, w tym usunięcie 
z sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

13. Decyzją trenerów sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zawodnik zostaje przydzielony do odpowiedniej 
grupy treningowej/wiekowej, w której odbywa zajęcia. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun 
prawny dziecka wyraża zgodę na przydzielenie dziecka do grupy treningowej/wiekowej, wyłącznie na podstawie 
decyzji trenerów sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.   

14. Na skutek decyzji trenerów sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zawodnik może zostać przesunięty do 
innego zespołu sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA (starszego, młodszego lub rówieśniczego). Podpisując 
Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przesunięcie dziecka do innego 
zespołu sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, wyłącznie na podstawie decyzji trenerów sekcji piłki nożnej 
Stowarzyszenia SIEMACHA.   

15. Trener ma możliwość (w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole) w każdym czasie z miesięcznym terminem 
wypowiedzenia zrezygnować z najmniej jego zdaniem perspektywicznych lub najsłabszych jego zdaniem 
zawodników swojego zespołu. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun prawny dziecka wyraża 
zgodę na w/w tryb rezygnacji z zawodników. Rezygnacja z zawodnika musi być przekazana przez Trenera 
Rodzicowi/ opiekunowi Prawnemu w formie pisemnej.   

  
  
  



 

  
  
  

 

16. Ze względów dyscyplinarnych Trener, ma prawo usunąć zawodnika z sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA 
w każdym momencie sezonu. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun prawny dziecka wyraża 
zgodę na w/w tryb usunięcia zawodnika z sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

17. Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie (Instrukcję dotyczącą szczegółowych zasad 
zmiany klubu reguluje osobny dokument tj. załącznik nr 1 „Zasady zmian barw klubowych”) przez osoby 
zarządzające  sekcją piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

18. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole, wykazywać szacunek do rówieśników, 
trenerów, pracowników sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA. Wszelkie nadużycia w tych sprawach należy 
zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.  

19. Zawodnik sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zna zasady Fair Play i zobowiązuje się je przestrzegać                 
w życiu codziennym.  

20. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może 
być podstawą do skreślenia go z listy zawodników sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

21. Liczbę jednostek treningowych i czas trwania zajęć szkoleniowych w poszczególnych drużynach ustala Trener i jest 
ona uzależniona od wieku i stopnia zaawansowania zawodników zespołu.  

22. Sekcja piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA podejmuje decyzje odnośnie miejsca organizacji obozów 
sportowych : zarówno wyjazdów do innych miejscowości jak i organizacji obozów dochodzeniowych w Krakowie w 
obiektach Stowarzyszenia zarówno w okresie ferii zimowych jak i wakacji letnich.   

23. Sekcja piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, 
skradzione na terenie obiektów sportowych.  

24. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania Trenera o dłuższej (ponad 5-dniowej) 
nieobecności zawodnika na zajęciach szkoleniowych, spowodowanej np. chorobą, kontuzją, wyjazdem.                           
W przypadku nieobecności zawodnika na treningach dłużej niż 1 miesiąc, bez poinformowania  o tym fakcie 
Trenera, ma on prawo usunąć w/w zawodnika z sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

25. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zobowiązany jest 
do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

26. Sekcja piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zastrzega sobie możliwość i prawo do wprowadzania zmian                       
w niniejszym regulaminie w każdym czasie.  
  

§2  

Nabór   

1.  Nabór zawodników do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA odbywa się w ten sposób, iż zawodnik 
kategorii starszej  niż  U7,  zainteresowany  uczestnictwem  w  zajęciach 
 szkoleniowych,  bierze  udział                                   w zorganizowanych treningach danego rocznika. 
Następnie Trenerzy wraz z kierownictwem sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, nie później niż cztery dni 
po rozpoczęciu treningów, decydują o kwalifikacji zawodnika do danego  zespołu sekcji. Rodzice oraz zawodnik 
oświadczają w tym względzie, iż nie będą ponosić w stosunku do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA 
jakichkolwiek roszczeń związanych z uszczerbkami na zdrowiu powstałymi w trakcie w/w czterech dni testów a 
także oświadczają, iż zawodnik znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na   udział w takich testach związanych 
ze znacznym wysiłkiem fizycznym.    

  
 

§3  

Prawa i obowiązki Zawodnika  

1. W zajęciach treningowych sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy 
posiadający/e aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Zgodę należy dostarczyć 
Trenerowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.   

2. Zawodnicy, u których stwierdzono widoczne oznaki choroby, otwarte skaleczenia, rany itp., ze względu na 
bezpieczeństwo pozostałych osób z drużyny, nie będą dopuszczeni do udziału w zajęciach treningowych.   



 

 

 

 

3. Zawodnik sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zobowiązuje się:  

  

a. godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningów, meczów, jak i w życiu codziennym,  

b. uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych w jednolitym stroju treningowym zakupionym przez rodzica  
zgodnym z wytycznymi Trenera. Na trening przynosić odpowiednie obuwie i sprzęt sportowy,  

c. przychodzić min. 15 min przed treningiem, aby punktualnie być gotowym do zajęć,  
  

d. dbać o sprzęt sportowy (własny i sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA). Mieć zawsze czyste 
obuwie i odzież sportową służącą do zajęć - świadczy to o szacunku do rówieśników i pracowników 
sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA,  

e. dbać o prawidłowe rozwój, odżywianie i higienę osobistą,  

f. nie uczestniczyć, bez zgody Trenera, w grach sportowych o charakterze treningu piłki nożnej poza sekcją 
piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA (z wyjątkiem zorganizowanych zajęć szkolnych z W-F).   

g. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania  i składania sprzętu 
sportowego,  

h. systematycznie doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, a także 
poprawiać zachowanie i kulturę osobistą,  

i. wykonywać sumiennie polecenia Trenera oraz być zdyscyplinowanym,  

j. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,  

k. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać Trenerowi,  

l. podczas zajęć sportowych spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną lub/i napoje izotoniczne,  

m. podczas zajęć sportowych bez wyraźnej potrzeby nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami 
prawnymi,  

n. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu według wcześniejszych zaleceń  
Trenera,  

o. szanować i dbać o sprzęt sportowy (sprzęt oddany do korzystania Zawodnikowi pozostaje własnością 
sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA). Po zakończeniu gry w sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia 
SIEMACHA należy rozliczyć się ze sprzętu - z wyjątkiem rzeczy, które zakupił rodzic/opiekun prawny.  

4. Głównym warunkiem uczestnictwa zawodnika w zawodach sportowych (meczach, turniejach, itp.) jest regularna 
obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaangażowanie w trening.  

5. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod 
uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższe spotkanie ligowe.  

6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy.  W przypadku celowego zniszczenia  lub 
utraty sprzętu przez zawodnika, rodzice/opiekunowie prawni zawodnika zobowiązani będą pokryć szkodę z tego 
tytułu .  

  

§4  
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów Zawodnika  

  

1. W trakcie zajęć sportowych (treningów) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują nie kontaktować się bez 
istotnych powodów z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.  

2. W trakcie zajęć sportowych (treningów) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się nie przebywać w miejscach 
treningu zawodnika (tzn. boisko, sala sportowa).   

3. Podczas zawodów sportowych rodzice/opiekunowie prawni, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na 
trybunach obiektu sportowego lub w innym wydzielonym do tego miejscu.  

  
  
  

4. Rodzice/opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje 
sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej i jej kibiców.  



 

 
 
 
 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do l0-go dnia każdego miesiąca dokonywać zapłaty wynagrodzenia 
za usługi treningowe na rzecz sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA w kwocie aktualnie obowiązującej               
w sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.   

6. W przypadku braku wpłaty wynagrodzenia za usługi treningowe na rzecz sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia 
SIEMACHA do 10. dnia każdego miesiąca istnieje możliwość nie dopuszczenia zawodnika do treningu przez 
Trenera o czym rodzic/ opiekun prawny zostaje niniejszym poinformowany i przyjmuje do wiadomości.   

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić Trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności 
dziecka na treningu.  

8. W przypadku definitywnej rezygnacji z zajęć w sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA rodzic/opiekun 
prawny zobowiązany jest w terminie 5 dni od podjęcia decyzji powiadomić na piśmie osoby kierujące sekcją o 
swojej decyzji.    

9. Rezygnacja jest skuteczna z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca                     
w którym rezygnacja została pisemnie złożona do biura, recepcji sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA               
o czym rodzic/ opiekun prawny zostaje niniejszym poinformowany i przyjmuje do wiadomości.   

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich 
dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do Trenera 
prowadzącego lub  osób zarządzających sekcją piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o dobre imię i wizerunek sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia 
SIEMACHA.  

12. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia 
SIEMACHA i podpisania go.  

13. Zgłoszenie dziecka do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA oraz podpisanie deklaracji członkowskiej 
oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.  

 
§5  

Rodzaje wyróżnień  

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA są: a. 
 pochwała,  

b. list gratulacyjny,  

c. dyplom uznania,  

d. nagroda rzeczowa.  

2. Organem właściwym do przyznania nagród jest osoba wskazana uchwałą  Zarządu Stowarzyszenia 
SIEMACHA.  

  

§5  
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania  

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA 
są:  

a. Ostrzeżenie,  

b. upomnienie,  

c. nagana,  

d. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu 
rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.  

e. inne kary wynikające z przepisów wydanych przez PZPN, MZPN lub inny właściwy organ.  

2. W przypadku złego (nagannego) zachowania w szkole lub/i uzyskiwania słabych wyników w nauce sekcja piłki 
nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA może podjąć decyzję o odsunięciu Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem 
lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, aż do momentu 
poprawienia ocen szkolnych.  

3. W przypadku nieprzestrzegania punktów regulaminu Trener w porozumieniu z osobami zarządzającymi sekcją 
piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA ma prawo do usunięcia zawodnika z sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia  



 

 

 

 

 

4. SIEMACHA. Podpisując Deklarację członkowską rodzic i/lub opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na w/w tryb 
usunięcia zawodnika z sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

5. W stosunku do zawodnika o statusie amatora, który w trakcie sezonu piłkarskiego opuści samowolnie sekcję piłki 
nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA zastosowana będzie automatycznie 12-miesięczna karencja. W trakcie trwania 
karencji zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach mistrzowskich w kraju i za granicą. Okresu odbywania 
kary  dyskwalifikacji oraz niezbędnego czasu na leczenie kontuzji przez zawodnika o statusie amatora nie wlicza 
się do okresu 12 miesięcznej karencji.  

§7  
Postanowienia końcowe  

1. O zmianach regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia SIEMACHA.  

2. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia zawodnika z sekcji piłki 
nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.   

3. Minimum raz w roku trener przeprowadza zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych                    
i omówienia spraw bieżących.  

4. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem jego rodzice/opiekunowie 
prawni zobowiązani są uregulować wszystkie zaległości w stosunku do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia 
SIEMACHA (pokrycie szkody za uszkodzenie sprzętu sportowego, zaległości finansowe itp.) w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia pisemnie o ich w/w decyzji.   

5. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane będą przez kierownictwo sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA bez 
konieczności konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi zawodnika. Kierownictwo sekcji piłki nożnej 
Stowarzyszenia SIEMACHA zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji w w/w sytuacjach.  

6. Wszystkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem ma prawo i obowiązek rozstrzygać osoba zarządzająca sekcją 
piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

 
§8  

Inne postanowienia  

1. Sekcja piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA oświadcza, iż w ramach comiesięcznej opłaty treningowej pokrywa 
koszt: trenera drużyny, w której znajduje się zawodnik, obiektów treningowych na zajęcia grupowe drużyny 
zawodnika wraz z akcesoriami treningowymi w tym piłkami, oficjalnych strojów meczowych drużyny zawodnika, 
organizacji oficjalnych ligowych meczów mistrzowskich drużyny zawodnika (tzn. obecność sędziego, obecność 
pierwszej pomocy medycznej, opłaty związkowe MZPN).   

2. Wszelkie inne koszty wynikające z działalności sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA nie wskazane w ust. 1 
powyżej np. dodatkowych zajęć, dodatkowych turniejów, wyjazdów, transportu, osobistego sprzętu sportowego 
itp. pokrywają dodatkowo rodzice po wcześniejszej konsultacji z sekcją piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA 
poprzez osobę trenera poszczególnych grup sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia.   

3. W sytuacji w której przepisy niniejszego regulaminu pozwalają na usunięcie zawodnika z sekcji piłki nożnej 
Stowarzyszenia SIEMACHA Zawodnik oraz klub  mogą podjąć decyzję w sprawie rozwiązania deklaracji gry amatora 
lub transferu zawodnika.   

  
§9  

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do regulaminu – Zasady zmian barw klubowych (instrukcja, wzory dokumentów, umów 
transferowych, oświadczeń).  

2. Załącznik nr 2 do regulaminu – Deklaracja przyjęcia zawodnika do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

3. Załącznik nr 3 do regulaminu - Regulamin zawodnika sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

4. Załącznik nr 4 do regulaminu - Regulamin rodzica/opiekuna prawnego.  
  
W/w dokument dostępny jest od 01.07.2018  roku na stronie internetowej www.comcomzone.pll lub do wglądy w Biurze sekcji.  

  



 

 
 
 
 
Imię Nazwisko zawodnika : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
 WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODNIKA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ Akademii Sportu Progres 

obowiązuje od dnia 

1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021. 

  

1. Na trening przychodzę 15 minut przed zajęciami.  

2. Na prośbę Trenera pomagam w rozłożeniu/zebraniu sprzętu sportowego.  

3. Przebywając na boisku przed treningiem nie oddaję strzałów na bramkę tylko rozgrzewam się z piłką.  

4. Podczas treningu koncertuję się na poleceniach trenera pamiętając, że rozmowy z rodzicami bądź kolegami 
rozpraszają moją uwagę.  

5. Będąc na boisku pamiętam, że ze względów bezpieczeństwa nie wolno bez zgody trenera dotykać żadnych 
urządzeń sportowych (bramki, piłkochwyty, itp.).  

6. Pamiętam, aby po treningu nie zostawiać po sobie żadnych śmieci, a puste butelki, reklamówki, itp. wyrzucać             
do odpowiednich pojemników.  

7. W czasie wolnym doskonalę zgodnie z wytycznymi Trenera poznane na treningach umiejętności techniczne.  

8. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie 
będę mógł uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych (meczach, turniejach).  

9. Jeżeli podczas treningu/zawodów sportowych źle się czuję, bądź odczuwam jakiekolwiek dolegliwości, natychmiast 
informuję o tym Trenera.  

10. Mając szacunek do siebie i pozostałych osób nie używam wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich, kolegów         
i pracowników sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

11. W domu, na podwórku i w szkole staram się być wzorem do naśladowania wiedząc, że moje zachowanie jest 
“wizytówką” sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

12. Informuję Trenera o każdej nieobecności na treningu, meczu bądź turnieju.  

13. Zobowiązuje się do udziału w treningach tylko w oficjalnym stroju treningowych sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia 
SIEMACHA.  

14. Zobowiązuję się dbać o powierzony przez sekcję piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA sprzęt sportowy (sprzęt 
meczowy, treningowy, piłki, pachołki, itp.).  

15. Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ STOWARZYSZENIA SIEMACHA 
obowiązującym od 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.   

  
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:  

1. Dwa słowne upomnienia zawodnika podczas treningu skutkują odsunięciem do zajęć do końca zajęć treningowych 
danego dnia.  

2. Złe zachowanie w szkole bądź/i problemy z nauką-czasowe odsunięcie zawodnika od zajęć do momentu poprawy 
ocen/zachowania.  

3. Nieobecność na treningu, meczu/turnieju bez wcześniejszego usprawiedliwienia skutkuje odsunięciem od zajęć na 
kolejny trening/mecz/turniej.  

  

W/w dokument dostępny jest od 01.07.2019 roku na stronie internetowej www.comcomzone.pl lub do wglądu w Biurze 
sekcji.  

  

  
Imię Nazwisko Zawodnika i jego podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………………  
  



 

WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGULAMIN RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ  Akademii Sportu Progres  

obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021.  

  

1. Zobowiązuję się dowozić moje dziecko/podopiecznego 15 minut przed treningiem pamiętając, że opuszczenie rozgrzewki 

zwiększa ryzyko kontuzji.  

2. Do 10. dnia każdego miesiąca zobowiązuję się dokonać zapłaty comiesięcznego wynagrodzenia za usługi treningowe dla sekcji 

piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA według stawki aktualnej bez względu na liczbę obecności na zajęciach.  

3. Podczas zajęć treningowych nie będę kontaktował się z dzieckiem/podopiecznym i postaram się przebywać z dala od miejsca 

treningu, aby jego koncentracja skupiła się na Trenerze i czynnościach szkoleniowych.  

4. Podczas zawodów sportowych (mecze, turnieje) będę powstrzymywać się od udzielania wskazówek swojemu 

dziecku/podopiecznemu, gdyż mam zaufanie do Trenera prowadzącego.  

5. Podczas rozgrywek (zawodów, meczów, turniejów) zobowiązuję się do kulturalnego dopingu.  

6. W czasie rozgrywania meczów będę powstrzymywać się od komentarzy, krytyki i epitetów w stosunku do innych rodziców, 

kibiców i sztabu szkoleniowego drużyny przeciwnej oraz sędziów prowadzących zawody.  

7. Podczas zawodów sportowych będę przebywać na trybunach po przeciwnej stronie boiska (jeżeli pozwalają na to warunki) niż 

Trener z zawodnikami.  

8. Jako rodzic/opiekun mam prawo do oceny Trenera podczas spotkań podsumowujących rundę/sezon (raz w roku) prowadzonych 

przez Trenera.  

9. W przypadku meczów rozgrywanych na “wyjeździe” nie będę przebywać podczas przejazdu w busie (autobusie) wraz                                

z zawodnikami i sztabem szkoleniowym.  

10. W przypadku nieobecności dziecka/opiekuna na treningu zobowiązuję się powiadomić o tym Trenera.  

11. Zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczania dokumentów klubowych (Deklaracja przystąpienia do sekcji piłki nożnej 

Stowarzyszenia SIEMACHA, aktualne badania lekarskie). Brak aktualnych badań lekarskich wyklucza zawodnika z uczestnictwa         

w treningach i zawodach sportowych.  

12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko/podopiecznego zobowiązuję się do pokrycia 

kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.  

13. Zobowiązuje się zakupić dziecku/ zawodnikowi potrzebny sprzęt treningowy od pierwszych zajęć treningowych.  

14. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, w tym wszelkich załączników do 

niego.  

  

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:  

  

1. Niestosowanie się rodziców/opiekunów prawnych do procedur określonych w regulaminie, spowoduje zawieszenie zawodnika    

w zajęciach treningowych.  

2. Każde następne upomnienie rodzica/opiekuna prawnego spowoduje kolejno zawieszenie zawodnika w meczach i turniejach,             

a  w ostateczności skreślenie zawodnika z listy sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

  

3. Zawieszenie zawodnika nie zwalnia z obowiązku  zapłaty comiesięcznego wynagrodzenia za usługi treningowe na rzecz sekcji 

piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA.  

  

W/w dokument dostępny jest od 01.07.2019 roku na stronie internetowej www.comcomzone.pl lub do wglądu w Biurze sekcji.  

  
  



 

WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………  
              Imię i nazwisko zawodnika  

  
  
  

Oświadczenie  obowiązujące od 1 lipca 2020 roku   
  

Oświadczam, iż akceptuję treść Regulaminu sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA wraz 
z kompletem załączników:  

1. Zasady zmian barw klubowych: (transfer do Stowarzyszenia SIEMACHA, transfer ze 
Stowarzyszenia SIEMACHA).  

2. Deklarację przyjęcie zawodnika do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA 

3. Regulamin zawodnika sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA,  

4.  Regulamin rodzica/opiekuna prawnego.  
  

W/w dokumenty dostępne są od 01.07.2020 roku na stronie internetowej www.comcomzone.pl lub 
do wglądu w Biurze sekcji.  

  

W/w dokumenty (Regulamin sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, Zasady zmian barw 
klubowych: (transfer do Stowarzyszenia SIEMACHA, transfer ze Stowarzyszenia SIEMACHA), 
Deklarację przyjęcie zawodnika do sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, Regulamin 
zawodnika sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA, Regulamin rodzica/opiekuna prawnego) 
obowiązują od 1 lipca 2019 roku.  

  

  

WYMAGANY PODPIS DWÓJKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

………………………………………………………………………   

(podpis i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby małoletniej)   

  

  

………………………………………………………………………   

(podpis i nr dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby małoletniej)   

  

  
  
  
  
  



 

  
  

 

  
  
……………………………………………………………………………………………………………  
(nazwisko i imiona)  
 urodzony/na w 
dniu………………………………………………………………………......  
 w 
………………………………………………………………………………………………………..  
  
zobowiązuje się grać w sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia SIEMACHA  
prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA w 
sezonie rozgrywkowym 2020/2021  
  
  
……………………………………………………………………………………………………………  
(podpis zawodnika)  
  
  
………………………………………………………………………………….............................  
(podpisy opiekunów ustawowych)  
  
  
…………………………………………………, dnia……………………………….. roku  
  
  
  
…………………………………………………………………………………............................  
(podpis przedstawiciela Klubu) (pieczęć Klubu)  
  
  
Zatwierdzony przez Małopolski Związek Piłki Nożnej   
  
  
 Kraków, dnia : …………………………………………………………………. roku  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


