REGULAMIN
AKADEMII SPORTOWEJ POMORZE
DLA ZAWODNIKÓW (CZŁONKÓW ADEPTÓW)
ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH (CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH)
§ 1. WSTĘP
1. Klub sportowy „Akademia Sportowa Pomorze” jako Stowarzyszenie, prowadzi
działalność związaną z promocją i upowszechnianiem piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o stowarzyszeniach,
własnym Statutem oraz niniejszym Regulaminem.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje członków adeptów, zwanych dalej zawodnikami,
przyjętych w poczet członków klubu przez Zarząd Stowarzyszenia i uprawiających
dyscyplinę sportu – piłka nożna w klubie Akademia Sportowa Pomorze oraz ich
opiekunów prawnych (członków wspierających).
§ 2. CZŁONKOSTWO W KLUBIE
1. Zawodnikiem Akademii Sportowej Pomorze może być każda osoba, w tym pełnoletnia
i nieletnia.
2. Przyjęcie w poczet członków klubu i uzyskanie statusu zawodnika możliwe jest
wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zarząd prawidłowo wypełnionej i podpisanej
deklaracji członkowskiej oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptacja
Regulaminu następuje w formie pisemnej bądź też przez aplikację BM Sport (zwaną
dalej Aplikacją).
3. W przypadku osób nieletnich, deklaracja członkowska i regulamin podpisywane
i akceptowane są przez ich opiekunów prawnych (członków wspierających).
4. Zawodnicy Akademii Sportowej Pomorze uczestniczący w danym sezonie w rozgrywkach
ligowych PZPN podlegają rejestracji w systemie EXTRANET PZPN jeśli wymagają tego
przepisy PZPN, co wiąże się z koniecznością podpisania deklaracji gry amatora przed
danym sezonem rozgrywkowym.
5. Członkostwo w Akademii Sportowej Pomorze i utrata statusu zawodnika następuje
z chwilą:
a) zmiany barw klubowych Zawodnika Akademii Sportowej Pomorze,
b) złożenia przez zawodnika lub w przypadku zawodników nieletnich – opiekuna
prawnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w klubie pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Zawodnicy, a w przypadku zawodników nieletnich ich opiekunowie prawni, zobowiązani
są do korzystania z Aplikacji, służącej jako podstawowe narzędzie komunikacji
pomiędzy zarządem Stowarzyszenia, Trenerami, zawodnikami i ich opiekunami
prawnymi. Rejestracja w Aplikacji dla członków stowarzyszenia zarejestrowanych przed
wejściem w życie niniejszego Regulaminu możliwa jest do dnia 31 marca 2018 r.
7. Opiekunowie prawni zawodników nieletnich zobowiązani są do zgłoszenia pisemnie lub
za pośrednictwem Aplikacji listy osób upoważnionych do odbioru nieletnich
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zawodników z zajęć/treningów/meczy/innych spotkań organizowanych przez
Stowarzyszenie.

§3. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
1. Zawodnicy Akademii Sportowej Pomorze zobowiązani są do wnoszenia miesięcznych
składek członkowskich w wysokości ustalonej uchwałą zarządu zamieszczoną na stronie
internetowej Stowarzyszenia (www.aspomorze.pl).
2. W imieniu nieletnich Zawodników Akademii Sportowej Pomorze składkę członkowską
wnoszą ich opiekunowie prawni
3. Opiekunowie Prawni Zawodników Akademii Sportowej Pomorze zobowiązują się do
terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca.
4. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek zawodnika, a w przypadku
zawodników nieletnich na wniosek opiekuna prawnego składka członkowska może
zostać zawieszona lub zmniejszona. Decyzję w zakresie zmniejszenia lub zawieszenia
składki podejmuje zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Trenerem danej grupy
treningowej. Wniosek składa się do Zarządu Stowarzyszenia za pośrednictwem Trenera
danej Grupy Treningowej.
5. Pozostawanie w zwłoce z opłatą conajmniej dwóch składek członkowskich skutkuje
wyznaczeniem
przez Zarząd ostatecznego terminu uregulowania zaległości.
Nieuregulowanie zaległości w wyznaczonym terminie skutkuje pozbawieniem statusu
zawodnika i skreśleniem go z listy członków Stowarzyszenia z dniem upływu terminu
płatności. Ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia może nastąpić za
zgodą zarządu i uzależnione jest od uiszczenia opłaty wstępnej (wpisowego) w kwocie
300,00 zł. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek zawodnika a w przypadku
zawodników nieletnich na wniosek opiekuna prawnego wpisowe Stowarzyszenie może
odstąpić od pobrania opłaty wstępnej.
6. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla danej Grupy Treningowej ustala zarząd
Stowarzyszenia w drodze uchwały. Numer Rachunku wraz z wysokością składki
członkowskiej przekazywany jest zawodnikom lub ich opiekunom prawnym za
pośrednictwem aplikacji bądź Trenera danej Grupy Treningowej.
7. Zawodnicy w ramach składki członkowskiej objęci są umową ubezpieczenia NWW. Na
wniosek zawodnika lub w przypadku zawodników nieletnich na wniosek opiekuna
prawnego, za dodatkową opłatą możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia
w szerszym zakresie. Stosowny wniosek składa się do zarządu Stowarzyszenia za
pośrednictwem Aplikacji bądź Trenera prowadzącego daną Grupę Treningową.

§ 4. ZAJĘCIA SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB
1. Zawodnicy Akademii Sportowej Pomorze, biorą udział w zajęciach sportowych
organizowanych przez klub, takich jak treningi piłkarskie, treningi ogólnorozwojowe,
mecze, turnieje, festyny itp. Na treningu wymaga się od zawodników pełnego
zaangażowania i sumiennej pracy nad formą i swoimi umiejętnościami.
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2. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności
piłkarskich. Każdy zawodnik jest szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych
potrzeb.
3. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności,
które klasyfikują go do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup treningowych
albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
4. Zawodnicy zobowiązani są do:
1) godnego reprezentowania Klubu na zawodach i w życiu prywatnym, poszanowania
barw klubowych
2) zaangażowania sportowego podczas treningów i meczy,
3) punktualnego przychodzenia na organizowane przez Klub zajęcia, treningi, mecze,
4) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (fair-play)
5) przestrzegania dyscypliny , poszanowania trenerów oraz innych osób biorących
udział w procesie szkolenia zawodników,
6) dbania o powierzony sprzęt sportowy,
7) poszanowania obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia, treningi,
mecze,
8) dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności,
9) terminowego opłacania składki członkowskiej,
10) bieżącego monitorowania strony internetowej w celu pozyskiwania informacji
o bieżącej i przyszłej działalności Klubu,
11) korzystania z Aplikacji.
5. Zawodnicy lub opiekunowie prawni zawodników powinni powiadomić z możliwie dużym
uprzedzeniem trenera prowadzącego daną grupę treningową, o każdej nieobecności
zawodnika na określonych zajęciach sportowych. Zawiadomienie może zostać dokonane
telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Aplikacji.
6. W rywalizacji sportowej zawodnik Akademii Sportowej Pomorze kieruje się chęcią
osiągnięcia najlepszego wyniku sportowego, szacunkiem do przeciwnika i kibiców,
godnym reprezentowaniem barw klubu.
7. W czasie zajęć zawodnicy stosują się do uwag i poleceń trenerów prowadzących, w tym
zaleceń dotyczących diety, badań lekarskich, dodatkowej aktywności.
8. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach
kontrolnych w innym klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa powinna być
konsultowana z trenerem prowadzącym
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§ 5. REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA
1. Każdy zawodnik uprawniony jest do rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Zawodnik, a w przypadku zawodników nieletnich – opiekun prawny, składa pisemne
oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z członkostwa do Zarządu Akademii Sportowej
Pomorze do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nastąpi
rezygnacja z udziału w zajęciach.
3. Zawodnik/ opiekun prawny zobowiązany jest uregulować wszelkie zaległości wobec
klubu, w tym składkę członkowską za miesiąc, w którym zostało złożone pisemne
oświadczenie o rezygnacji.
§ 6. PUBLIKACJA WIZURENKU
1. Zawodnicy, a w przypadku zawodników nieletnich ich opiekunowie prawni, akceptując
niniejszy Regulamin wyrażają nieograniczoną czasową zgodę na publikację wizerunku
zawodników w formie zdjęć oraz filmów przez Stowarzyszenie w celach informacyjnych
oraz na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej prowadzonej za
pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia oraz drukowanych materiałów
promocyjnych.
2. Udzielona zgoda może być w każdej chwili przez zawodnika lub jego opiekuna
prawnego cofnięta lub ograniczona w całości lub w części. Cofnięcie lub ograniczenie
zgody następuje w formie pisemnej na wniosek skierowany do zarządu Stowarzyszenia
za pośrednictwem Trenera danej Grupy Treningowej.
§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje zarząd
Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii innych przedstawicieli klubu w tym Trenerów.
2. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu przez zawodników lub ich opiekunów
prawnych może być podstawą do skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
3. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania
przez zawodników lub ich opiekunów prawnych jest równoznaczne ze złożeniem
pisemnego oświadczenia rezygnacji z członkostwa z dniem otrzymania regulaminu.
Akceptacja Regulaminu dla członków Stowarzyszenia zarejestrowanych przed dniem w
życie niniejszego Regulaminu możliwa jest do dnia 31 marca 2018 r. za pośrednictwem
Aplikacji.
4. Kontakt do Zarządu Stowarzyszenia klubu znajduje się na stronie www.aspomorze.pl.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

...............................
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