Regulamin
Akademii Piłkarskiej KS Łomianki
Zważywszy, że Klub KS ŁOMIANKI od lat realizuje misję wychowania przez sport,
zachęcając jak największą rzeszę dzieci do grania w piłkę nożną, dążąc do rozwoju nie tylko
sportowego naszych zawodników, ale również do rozwoju organizacyjnego naszego Klubu,
przyjmuje się niniejszy Regulamin.
§1
1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej KS Łomianki (zwanym w dalszej części Regulaminu
„Zawodnikiem”) może zostać każdy, kto:
a) wyrazi chęć udziału w zajęciach prowadzonych w Akademii Piłkarskiej KS Łomianki
wypełniając Deklarację Członkowską, której wzór jest załącznikiem nr 1 do
niniejszego Regulaminu,
b) dostarczy zaświadczenie lekarskie uprawniające do uprawiania piłki nożnej lub podda
się badaniom w przypadku, kiedy będzie je organizował Klub,
c) zaakceptuje i zobowiąże się do przestrzegania treści niniejszego Regulaminu poprzez
podpisanie niniejszego dokumentu, przy czym w imieniu małoletnich do lat 18
dokumenty podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
2. Klub w ramach prowadzenia zajęć w Akademii Piłkarskiej zobowiązuje się do:
a) zapewnienia boisk i zaplecza socjalnego do prowadzenia zajęć Akademii Piłkarskiej,
b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
c) zorganizowania i przeprowadzenia treningów dla Zawodników poszczególnych grup
młodzieżowych Akademii,
d) zapewnienia sprzętu sportowego w postaci piłek, pachołków, znaczników, siatek itd.
umożliwiających prowadzenie zajęć sportowych,
e) w miarę możliwości i potrzeb organizowania obozów sportowych i innych zajęć
sportowych oraz określania zasad i warunków uczestnictwa w nich.
§2
1. Podstawowymi obowiązkami Zawodnika jest:
a) Przestrzeganie statutu i uchwał władz KS Łomianki,
b) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) Godne reprezentowanie Klubu zarówno na boisku jak i poza nim,
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d) Regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Podstawowymi prawami Zawodnika jest:
a) Prawo do brania udziału w treningach, meczach, obozach i innych zajęciach
organizowanych przez Klub na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz
określonych przez Zarząd KS Łomianki,
b) Reprezentowanie barw Klubu w meczach i turniejach, w których bierze udział Klub,
pod warunkiem spełniania przez Zawodnika warunków Regulaminowych i
sportowych,
§3
Prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych Zawodnika są następujące:
1. Każdy rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania
treści niniejszego Regulaminu. Podpisanie w imieniu Zawodnika Deklaracji Członkowskiej
oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i stosowania się do
jego postanowień.
2. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie prawni, kibice (osoby postronne)
powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
3. Wstęp na płytę boiska, w okolice ławki rezerwowych oraz do szatni mają tylko
Zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Klubu.
4. Rodzice i opiekunowie prawni w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie,
akceptować wszystkie decyzje sędziego i trenera oraz nie obrażać drużyny przeciwnej.
5. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązują się każdorazowo powiadomić trenera
prowadzącego drużynę o planowanej nieobecności Zawodnika na treningu lub meczu na
dobę przed zajęciami, a w szczególnych przypadkach – nie później niż na 2 godziny przez
treningiem lub meczem.
§4
1. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i danych
osobowych Zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych. Klub zastrzega sobie
prawo do umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich
zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub na stronach internetowych,
portalach społecznościowych, artykułach prasowych, folderach Klubu.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni Zawodnika wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku
w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przez dobrowolne podpisanie Deklaracji
Członkowskiej.
3. Administratorem danych osobowych Zawodnika, jego rodziców i opiekunów prawnych
zebranych na potrzeby pozostawania członkiem Sekcji Piłki Nożnej będzie klub KS
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Łomianki z siedzibą w : Łomianki 05-092 ul. Fabryczna 48. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą, to jest przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679 (RODO).
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa
powyżej jest dobrowolne, przy czym jest ona warunkiem pozostawania przez Zawodnika
członkiem Akademii Piłkarskiej . Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub jej cofnięcie, będzie skutkowało utratą prawa do pozostawania przez
Zawodnika członkiem Akademii Piłkarskiej.
6. Każda osoba, która przekazała Klubowi swoje dane ma prawo żądania dostępu do jego
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Przekazane dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
§5
1. Treningi, mecze towarzyskie, ligowe, pucharowe, obozy i inne zajęcia sportowe mają
charakter zajęć pozalekcyjnych nie związanych z uczęszczaniem do szkoły, przez co
odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Zawodników z wymienionych zajęć
ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
2. Trener danej drużyny, co najmniej dwa razy w sezonie spotyka się z rodzicami bądź
opiekunami prawnymi Zawodników, aby omówić sprawy bieżące dotyczące Zawodników
zarówno w odniesieniu ich rozwoju fizycznego i prezentowanych umiejętności
sportowych, jak też ogólnego zachowania, rozwoju, relacji z kolegami, trenerami itd.
3. Zawodnik chcący zakończyć treningi w Klubie zobowiązany jest swoją decyzję
przedstawić na piśmie Trenerowi drużyny lub bezpośrednio do Zarządu Klubu. W
przypadku zakończenia treningów w trakcie sezonu (tj. od sierpnia do czerwca
następnego roku) zobowiązania finansowe Zawodnika wobec Klubu wygasają z końcem
sezonu, to jest 30 czerwca.
§6
Składki członkowskie:
1. Składki członkowskie Akademii Piłkarskiej przeznaczane są na realizację zobowiązań
Klubu, o których mowa w § 1 ust. 2 lit a-d. .
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2. Składka członkowska Zawodników uczestniczących w treningach i rozgrywkach ligowych
Akademii Piłkarskiej wynosi 130 zł brutto za jeden miesiąc.
3. Składka członkowska powinna być wpłacana za miesiąc z góry, przelewem na rachunek
bankowy Klubu nr 53 8009 0007 0000 1629 2001 0105, do 10 dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku zmian barw klubowych, rodzic bądź opiekun prawny Zawodnika
zobowiązuje się do uregulowania wszystkich nieopłaconych składek oraz należności
finansowych wynikających z przepisów PZPN i MZPN.
5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny Zawodnika na pisemny wniosek,
składka członkowska Akademii Piłkarskiej może ulec obniżeniu przez Zarząd Klubu.
6. W przypadku nie zapłacenia składki członkowskiej w terminie, Trener bądź Zarząd Klubu
mają prawo zawiesić zawodnika w treningach oraz rozgrywkach do dnia uiszczenia
ustalonej opłaty.
7. Składki członkowskie opłacane są przez 11 miesięcy. (lipiec zwolniony z opłat)
§7

1. We wszelkich sprawach spornych, Zarząd KS Łomianki zastrzega sobie możliwość do
ostatecznego rozstrzygnięcia sporu w terminie do 30 dni.
2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Łomianki, dnia ___________________

___________________________
Data i czytelny podpis Zawodnika

___________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Łomianki, dnia ……………………………….r.
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Deklaracja Członkowska
Akademii Piłkarskiej KS Łomianki
Dane Zawodnika:
Imię i nazwisko:

______________________________________

Data urodzenia:

______________________________________

PESEL:

______________________________________

Adres zamieszkania:

______________________________________

Dane rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika:
Imiona i nazwiska:

______________________________________

Adres zamieszkania:

______________________________________

Adres mailowy:

______________________________________

Telefon/y:

______________________________________

1. Niniejszym działając jako rodzice/opiekunowie prawni Zawodnika, wyrażamy wolę uczestniczenia
przez Zawodnika w Akademii Piłkarskiej KS Łomianki na zasadach określonych w Regulaminie, z
którego treścią się zapoznaliśmy i ją akceptujemy.
2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Klub zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Klub wizerunku i danych osobowych Zawodnika do celów
marketingowych i informacyjnych, szczegółowo określonych w Regulaminie.
4. Zobowiązujemy się do informowania Klub o wszelkich zmianach danych określonych powyżej w
terminie 14 dni od ich wystąpienia.

___________________________
Data i czytelny podpis Zawodnika
___________________________________________
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