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REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ BROŃ RADOM 

§ 1.Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie: 

1. Akademia – oznacza Akademię Piłkarską Broń Radom prowadzoną przez Radomski Klub 

Piłkarski 1926 Broń Radom. 

2. Autoryzowane rozgrywki – oznaczają wszelkie spotkania piłkarskie, niezależnie od ich długości 

oraz liczby zawodników w nich uczestniczących, organizowane przez Akademię, organizowane 

przy współpracy z Akademią, organizowane przez uprawnione organy Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Powyższe 

obejmuje także mecze międzynarodowe oraz mecze towarzyskie, jak również turnieje 

międzynarodowe oraz turnieje towarzyskie. 

3. Koordynator Akademii – oznacza osobę wyznaczoną przez Zarząd RKP Broń Radom do 

koordynowania pracy Akademii. 

4. Trener koordynator – oznacza osobę wyznaczoną przez Zarząd Broń Radom do koordynowania 

szkolenia w Akademii. 

5. Opiekun – oznacza osobę sprawującą ochronę nad interesami osobistymi i majątkowymi 

Uczestnika Akademii. Pojęcie to obejmuje rodziców Uczestników lub opiekunów prawnych. 

6. Składka członkowska – oznacza ponoszoną przez okres 12 miesięcy w roku (sezon), przez 

Uczestników Akademii, miesięczną opłatę ustaloną przez Akademię. 

7. Sztab szkoleniowy – oznacza cały personel techniczny, medyczny oraz szkoleniowy 

odpowiedzialny za rozwój Uczestników Akademii, podlegający kierownictwu Akademii. 

8. Uczestnik Akademii – oznacza osobę uczestniczącą w szkoleniu organizowanym przez 

Akademię, niezależnie od wieku, grupy zawodniczej, płci. Uczestnik znajduje się pod opieką 

Sztabu szkoleniowego i reprezentuje Akademię podczas Autoryzowanych rozgrywek. 

9. Umowa – komplet dokumentów: deklaracja gry amatora, formularz kontaktowy oraz niniejszy 

regulamin. 

10. Broń Radom– oznacza klub piłkarski. 

§ 2. Zasady ogólne 

1. Do uczestniczenia w Akademii, dopuszczony może zostać każdy w wieku od lat 6 do lat 21, kto 

pozytywnie przeszedł rekrutację sportową i dydaktyczną. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka/zawodnika jest Sztab 

szkoleniowy. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik, Trenera koordynatora i 

Koordynatora Akademii. 

3. Warunkiem gry w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych oraz 

prawnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię. 

4. Zajęcia w Akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i 

odebranie Uczestników ponoszą Opiekunowie. 

5. Decyzją Sztabu szkoleniowego Uczestnik może zostać przeniesiony do innego zespołu w ramach 

Akademii. W przypadku rozbieżności stanowisk wewnątrz Sztabu szkoleniowego decydujący 

głos ma Koordynator Akademii. 

6. Każdy Uczestnik rozpoczyna zajęcia w Akademii po wypełnieniu i podpisaniu przez Opiekuna 

Umowy uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez Akademię Piłkarską Broń Radom. 

7. Broń Radom upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz 

Opiekunów w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Akademii i realizacji Umowy, na 

warunkach określonych przepisami prawa. 
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8. Opiekun wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie wizerunku uczestnika 

Akademii , w postaci zdjęcia, filmu, w celu umieszczenia go na wszystkich polach udostępniania 

promujących działalność Akademii. 

§ 3.Prawa i obowiązki Uczestników Akademii 

1. Podstawowym obowiązkiem Uczestników Akademii jest godne reprezentowanie barw 

Klubowych Broń Radom oraz Akademii. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do treningów 

i Autoryzowanych Rozgrywek, ale obejmuje także życie codzienne Uczestników Akademii. 

2. Uczestnicy Akademii zobowiązują się do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności 

sportowych. 

3. W trakcie treningów oraz Autoryzowanych Rozgrywek, Uczestnik Akademii winien szanować 

kolegów z zespołu, pracowników Akademii i Broni Radom, boiskowych rywali oraz sędziów. 

4. Każdy Uczestnik Akademii powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie 

zastrzeżenia należy zgłaszać Sztabowi Szkoleniowemu. 

5. Każdy uczestnik Akademii może nieodpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych 

organizowanych przez klub Broń Radom. 

6. Uczestnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, w tym elektronicznych, 

spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych niedozwolonych prawem 

używek, w tym środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

7. W treningach Akademii oraz Autoryzowanych Rozgrywkach, brać mogą udział tylko Uczestnicy 

Akademii, posiadający aktualne badania lekarskie, uprawniające do gry w piłkę nożną 

(poświadczone przez lekarza) oraz zgodę Opiekunów. Badania lekarskie winny być 

aktualizowane co rok lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Badania lekarskie wykonać można 

u lekarza rodzinnego (ważność badań 6 mcy) lub lekarza medycyny sportowej (ważność badań 

12 mcy). Skan książeczki sportowej wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi Opiekunowie 

przesyłają na adres email akademia@bronradom.pl niezwłocznie po wykonaniu badań. 

8. Uczestnicy Akademii oraz / lub ich Opiekunowie zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać 

dolegliwości zdrowotne Sztabowi Szkoleniowemu. 

9. Podstawą do gry Uczestnika Akademii w Autoryzowanych Rozgrywkach jest regularna i 

punktualna obecność oraz zaangażowanie na treningach. 

10. Uczestnicy Akademii zobowiązani są do pomocy Sztabowi Szkoleniowemu przed, w trakcie i po 

treningu, podczas rozstawiania i składania sprzętu oraz poszanowania sprzętu sportowego i jego 

zwrotu w przypadku istnienia takiego obowiązku. 

11. Sprzęt (jednolity - podstawowy), który Uczestnik Akademii musi posiadać, winien być czysty i 

schludny. 

12. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa (między innymi: Kadry Polski, Kadry DZPN, zawody 

szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe), musi być konsultowana ze Sztabem 

Szkoleniowym. 

13. Uczestnik Akademii dobrowolnie podda się karom nałożonym na niego na podstawie 

postanowień Regulaminu. 

§ 4. Prawa i obowiązki Opiekunów Uczestników Akademii 

1. Każdy Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz respektowania jego 

postanowień. 

2. Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko Opiekuna nauki w Akademii jest podpisanie   i 

dostarczenie do Trenera  Deklaracji Gry Amatora, formularza kontaktowego oraz 

zaakceptowanie powyższego regulaminu. 

3. Opiekunowie obowiązani są do uiszczania na rzecz Akademii miesięcznych składek 

członkowskich, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 Regulaminu. 

4. Opiekun zobowiązuje się do zakupu Uczestnikowi podstawowego jednolitego sprzętu 

obowiązującego w Akademii. 
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5. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki dziecku/zawodnikowi, przed i po treningu oraz 

Autoryzowanych Rozgrywkach, w tym zapewnienia dowiezienia i odbioru Uczestnika. 

6. Podczas zajęć treningowych  i Autoryzowanych Rozgrywek Opiekunowie: 

- powinni pozostawać poza terenem boiska, na którym odbywają się zajęcia; 

- mogą kontaktować się z Uczestnikami Akademii jedynie w wyjątkowych sytuacjach, 

- zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń Sztabu Szkoleniowego;  

- nie mają prawa wstępu do szatni 

- będą przebywać, na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W 

przypadku braku trybun Opiekunowie przebywać będą w innej części obiektu sportowego, aby 

nie zakłócić przebiegu Autoryzowanych Rozgrywek. 

- winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego prowadzącego 

zawody i nie obrażać drużyny przeciwnej oraz jej poszczególnych zawodników. 

7. W trakcie obserwowania zawodów Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz 

palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek. 

8. W przypadku zorganizowania przez Sztab Szkoleniowy spotkania z Opiekunami – Opiekunowie 

dołożą wszelkich starań by w nim uczestniczyć. 

9. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami, dotyczącymi funkcjonowania Akademii 

,Opiekunowie zgłaszają się indywidualnie do Sztabu szkoleniowego. 

§ 5.Składki członkowskie/opłaty 

1. Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej Broni Radom ma obowiązek comiesięcznej opłaty na cele 

statutowe w kwocie: 150 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 

2. Opłatę należy wpłacić do 10-ego każdego bieżącego miesiąca na konto: 90 1240 3259 1111 0000 

3002 2188, tytułem: imię i nazwisko uczestnika, rocznik. 

3. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany 

wniosek Opiekuna, zgłaszany do trenera prowadzącego, istnieje możliwość obniżenia składki lub 

zawieszenia obowiązku opłacania składki członkowskiej 

4. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie, po wcześniejszym powiadomieniu 

Uczestników Akademii oraz ich Opiekunów, w formie obwieszczenia na stronie internetowej 

Akademii, oraz poprzez kanały komunikacji elektronicznej sms lub email. 

5. Składka płatna jest przez okres 12 miesięcy – łącznie z miesiącami wakacyjnymi. 

6. W przypadku zalegania z opłatami przez Opiekuna za okres 3 miesięcy, Uczestnik zostaje 

zawieszony do czasu uregulowania należności. 

7. Jeśli płatność nie wpłynie do klubu w obowiązującym terminie, Klub będzie wysyłał 

powiadomienia sms oraz e-mail do Opiekuna, przekazane w formularzu kontaktowym. 

§ 6. Nagrody i Kary dla Uczestników 

1. Wobec Uczestnika Akademii, który dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego 

Regulaminu, na wniosek trenera prowadzącego mogą być  zastosowane następujące kary 

dyscyplinarne: 

- upomnienie; nagana; zawieszenie Uczestnika w prawach członka Akademii na okres od 1 

miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy; wykluczenie Uczestnika z Akademii bez możliwości 

powrotu do Akademii. 

2. W przypadku uzyskiwania przez Uczestnika słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek 

Opiekuna, może zostać podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu w prawach Uczestnika 

Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Decyzję w tym zakresie podejmuje 

Koordynator  Akademii. 

3. W przypadku, w którym Opiekun Uczestnika nie przestrzega obowiązków nałożonych na niego 

Regulaminem i uniemożliwia wykonywanie Sztabowi Szkoleniowemu obowiązków – po 

uprzednim wezwaniu Opiekuna do zaprzestania niedozwolonych działań - wobec Uczestnika 

orzec można karę wskazaną w § 6. 
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4. W przypadku wzorowej postawy Uczestnika w trakcie treningów lub Autoryzowanych 

Rozgrywek, jak również w wyniku uzyskiwania nadzwyczajnych wyników w nauce szkolnej, na 

wniosek Sztabu Szkoleniowego Koordynator  Akademii może wyróżnić Uczestnika Akademii 

poprzez przyznanie mu: pochwały; listu gratulacyjnego; Stypendium  

§ 7.Postanowienia Końcowe 

1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek 

rozstrzygać Koordynator Akademii, przy współpracy ze Sztabem Szkoleniowym. 

2. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz 

Uczestnicy poinformowani zostaną o wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14 

dniowego wyprzedzenia. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na gruncie Regulaminu rozpatrywane będą przez 

Koordynatora Akademii w porozumieniu z Zarządem RKP 1926 Broń Radom. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem sie z poniższym regulaminem i go akceptuje. 

 

………………………………………………………………………………. 

Data, podpis Opiekuna 
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Formularz kontaktowy Akademia Piłkarska 
Broń Radom 

Opiekun wypełnia DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE UCZESTNIKA AKADEMII:  IMIĘ I NAZWISKO  TRENERA:……………………………………. 

Imię i nazwisko zawodnika: 
 
 

Data i miejsce urodzenia: 
 

 

Numer telefonu zawodnika 
 

 

PESEL zawodnika: 
 

 

Miejsce zamieszkania: 
 

 

Szkoła (nazwa i adres) 
 

 

Poprzedni Klub: 
 
 

 

DANE PIERWSZEGO OPIEKUNA: 

Imię i nazwisko: 
 
 

Telefon kontaktowy: 
 
 

Adres e-mail 
 
 

  

DANE DRUGIEGO OPIEKUNA: 

Imię i nazwisko: 
 
 

Telefon kontaktowy: 
 
 

Adres e-mail 
 
 

 

Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

………………………………………………………………………….   ……………………………………………………………………………. 

                                Podpis Opiekuna    Podpis Opiekuna 


