Regulamin Akademii Piłkarskiej GAP Boguchwała
1. W zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską GAP Boguchwała biorą udział zawodnicy,
po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach.
4. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny i inne formy ruchu, organizowane przez Akademię
mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć
ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
5. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Akademię Piłkarską GAP Boguchwała na zajęciach,
turniejach jak i w życiu codziennym.
6. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.
7. Zawodnicy powinni przybywać na zajęcia min. 10 minut przed ich rozpoczęciem.
8. Przed zajęciami, w trakcie oraz po zajęciach wszyscy zawodnicy mają obowiązek pomagać trenerowi zbierać,
przenosić sprzęt sportowy.
9. Obowiązkiem każdego zawodnika jest dbać o sprzęt sportowy (piłki, sprzęt pomocniczy, stroje itp.).
10. W zajęciach treningowych, podczas meczów obowiązuje kulturalne zachowanie oraz gra fair play – łamanie
norm będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami (zawieszenie praw członkowskich). Wszelkie
problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy treningowej.
11. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Trener może, w
porozumieniu z Rodzicami zawodnika, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach
członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen w szkole.
12. Akademia Piłkarska GAP Boguchwała zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej dwóch zajęć
tygodniowo w sezonie letnim oraz zimowym *
13. Składka nie jest opłatą za odbyte treningi a jest składką członkowską, wynosi:
- 90 złotych miesięcznie- dla grup „ligowych” ( mikrocykl- 3 treningi )
- 70 złotych miesięcznie- dla grup „początkujących” ( mikrocykl- 2 treningi )
- 50 złotych miesięcznie- dla grup „ kids” ( mikrocykl- 1 trening )
Pobierana jest w pełnej kwocie z wyjątkiem punktów 15 i 16 niniejszego Regulaminu.
14. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Akademii.
GMINNA AKADEMIA PIŁKARSKA BOGUCHWAŁA
NR RACHUNKU BANKOWEGO: 54 1140 2004 0000 3402 7964 6412
W tytule należy wpisać: „darowizna na rozwój kultury fizycznej, GAP Boguchwała” (imię i nazwisko dziecka,
rok urodzenia, za który m-c jest wpłata). Uprawnia to do odliczenia darowizny przy rozliczeniu rocznym PIT.
15. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa opłata za drugie dziecko wynosi 40 zł.
16. Przy absencji (choroba, kontuzja) powyżej dwóch tygodni opłata za treningi będzie rozpatrywana
indywidualnie. Rodzic/ opiekun powinien o takiej sytuacji poinformować trenera grupy.
17. Podczas zajęć prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do
szatni. Wszelkie niejasności proszę zgłaszać osobiście trenerowi po zajęciach, zawodach.
18. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Akademii obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu.
19. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie powiadamiając opiekunów zawodników.
20. Regulamin jest zbiorem ogólnych zasad funkcjonujących w Akademii Piłkarskiej GAP Boguchwała.
21. Trener może wprowadzać dodatkowe zasady, funkcjonujące w danej drużynie, które zawodnicy mają
obowiązek także przestrzegać.
22. Złamanie regulaminu może być podstawą do zawieszenia lub wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

*nie dotyczy grup kids, skrzat
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

