
 
REGULAMIN  

STOWARZYSZENIA WROCŁAWSKIEJ AKADEMI PIŁKARSKIEJ PIAST 

 
1. Rodzic/opiekun deklaruje chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych w Stowarzyszeniu Wrocławskiej 

Akademii  Piłkarskiej Piast, 

2. Zajęcia odbywają się przez dziesięć miesięcy w roku, wyłączając miesiąc lipiec. 

3. W miesiącu sierpniu zajęcia będą odbywały się na odrębnych zasadach, ustalanych na bieżąco. 

4. Dziecko może przystąpić do zajęć po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji członkowskiej 

Stowarzyszenia Wrocławskiej Akademii Piłkarskiej Piast, aktualnego cennika oraz zgody na uczestnictwo w zajęciach. 

5. Treningi mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za przyprowadzenie i odprowadzenie dzieci ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni, 

6. Stan zdrowia mojego dziecka umożliwia mu udział w treningach Wrocławskiej Akademii Piłkarskiej Piast, 

7. Każdy zawodnik, który zostanie powołany jako reprezentant Akademii na turnieju, zobowiązany jest do wzięcia 

udziału w zawodach, 

8. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku swojego dziecka na stornie internetowej oraz we 

wszelkich publikacjach i materiałach związanych z propagowaniem działalności i osiągnięć Stowarzyszenia 

Wrocławskiej Akademii Piłkarskiej Piast, 

9. Każdy z członków Akademii zobowiązany jest do dbania o miłą i koleżeńską atmosferę, 

10. Rodzic/opiekun prawny będzie wspierał swoje dziecko podczas treningów i meczów,  

11. Rodzic/opiekun prawny będzie brał udział w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrocławską 

Akademię Piłkarską  Piast, 

12. W turniejach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy mają podpisaną i dostarczoną do Trenera deklarację 

członkowską,  a także posiadają aktualne badania lekarskie, 

13. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się kupić dla swojego dziecka ubiór treningowy dostarczony przez 

Stowarzyszenie Wrocławską Akademię Piłkarską Piast. Przewidywany koszt: komplet meczowy (koszulka, spodenki, 

getry –z nadrukami) 145zł, i opcjonalnie dres (bluza, spodnie) 245zł. A także zaopatrzyć dziecko w odpowiednie 

obuwie sportowe,  

14. Każde dziecko podczas treningów i meczów pije wyłącznie wodę niegazowaną,  

15. Każdy zawodnik zobowiązuje się godnie reprezentować barwy Stowarzyszenia Wrocławskiej  Akademii Piłkarskiej 

Piast, 

16. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania dziecka 15 minut przed treningiem, 

17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich 

do 10-go dnia każdego miesiąca, 

18. Należy powiadomić Trenera o każdej nawet jednorazowej nieobecności dziecka,  

19. W przypadku rezygnacji dziecka z treningów w Stowarzyszeniu Wrocławskiej Akademii Piłkarskiej Piast, 

rodzic/opiekun prawny winien jest powiadomić o tym fakcie Akademię pisemnie, pocztą elektroniczną lub pocztą 

polską, 

20. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera w obecności dzieci jaki i innych 

rodziców, 

21. Każdy rodzic/opiekun prawny wspiera działanie Stowarzyszenia Wrocławskiej Akademii Piłkarskiej Piast w zakresie 

wychowania młodego zawodnika w duchu fair play, przestrzegania zasady zdrowego odżywiania, 

22. Podczas meczów i treningów każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do kulturalnego zachowania podczas 

meczów i treningów w stosunku do sędziów, drużyny piłkarskiej i innych rodziców, 

23. Stowarzyszenie Wrocławska Akademia Piłkarska Piast zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 

24. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem. Jest to równoznaczne z jego przestrzeganiem. 

 

 

Wrocław, dnia ..................................                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego...............................  


