
REGULAMIN zajęć w Janowie Podlaskim/Rokitnie - Sezon 2020/2021 (lipiec 2020-czerwiec 2021) 

§ 1 

Akademia Techniki Champion to klub piłkarski działający jako Stowarzyszenie. Celem AT Champion Biała Podlaska jest 

szkolenie w zakresie piłki nożnej i rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 roku życia, na wszystkich 

poziomach umiejętności.   

§ 2 

Warunkami przynależności klubowej do Akademii Techniki Champion są: 

1. Złożenie deklaracji klubowej i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

2. Opłacenie terminowo składek członkowskich – klub funkcjonuje dzięki składkom członków stowarzyszenia. 

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, posłuszeństwo trenerom i opiekunom. 

4. Kultura osobista i zdyscyplinowanie. 

5. Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Składkę członkowską uiszczamy w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc z góry, 

przelewem na konto klubu nr 45 1140 2004 0000 3902 7909 7309. Składki są opłatą za uczestnictwo w projekcie, 

jakim jest szkolenie z zakresu piłki nożnej. W przypadku zalegania z płatnością w momencie rozpoczęcia kolejnego miesiąca 

treningów, trener poinformowany o zaległościach składkowych dotyczących konkretnego zawodnika – ma prawo nie 

dopuścić go do zajęć.  W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 1 miesiąca) w wyniku choroby lub innego zdarzenia 

losowego, składka jest obniżona o 50% w okresie nieobecności.  

§ 4 
 

Aby zrezygnować z członkostwa w klubie należy złożyć pisemne wypowiedzenie na koniec miesiąca i dostarczyć do biura 
klubu, bądź wysłać skan/zdjęcie na e-mail: biuro@atchampion.pl 
 

§5 
 

Aktualna wysokość składki miesięcznej jest podana do wiadomości rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w treningach.  
 

§ 6 
 

Każdy zawodnik AT Champion w ramach przystąpienia do klubu zobowiązuje się do zakupu stroju treningowego (koszulka, 
spodenki, getry) oraz worka na sprzęt treningowy. 

§ 7 
 

Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu AT Champion (np. notoryczne naganne zachowanie, zaległości w składkach 
członkowskich) może być podstawą do skreślenia z listy zawodników.  
 

Treningi 
 

§ 1 
 

Treningi w grupach w Janowie i Rokitnie odbywają się 4 razy w miesiącu. Trener danej grupy ma obowiązek odrobić trening 
w przypadku odwołania zajęć. Akademia Techniki Champion ma prawo odwołać trening, z przyczyn od niej niezależnych w 
dniu zajęć (np. warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się treningu lub z przyczyn logistycznych (awaria pojazdu). 
Trener ma za zadanie poinformować o tym fakcie z możliwie dużym wyprzedzeniem czasowym.  
 

§ 2 
Na trening przychodzimy minimum 10 minut wcześniej. 15 minutowe spóźnienie skutkuje brakiem możliwości trenowania 
do końca zajęć, jest za to możliwość pozostania w miejscu zajęć i pomocy trenerowi (asystent). 
 

Zawodnik 
 

§ 1 
Zawodnik jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do punktualności.  
 

§ 2 
Zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach  wyłącznie w stroju i sprzęcie podanym na stronie klubu jako 
odzież i sprzęt klubowy. Strój powinien być czysty na każdym treningu. 



 
§ 3 

Zawodnik na każde zajęcia przynosi pełen bidon/butelkę z wodą niegazowaną. Mile widziane jest uzupełnienie energii po 
treningu, w postaci posiłku wysokowęglowodanowego, np. banan. Jest zobowiązany do przestrzegania sportowego trybu 
życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.  

§ 4 
Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania klubu, sportowego zachowania podczas zawodów, zachowania 
porządku na obiektach sportowych, w szatniach i kulturalne zachowywanie się wobec sędziów, trenerów i kolegów z klubu. 
Nie przestrzeganie tego punktu przez zawodnika może skutkować zawieszeniem go w treningach.  
 

Rodzice 
 

§ 1 
 
Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach. Podczas treningów oraz zawodów, prosimy o nie 
wykrzykiwanie uwag, podpowiedzi poszczególnym zawodnikom oraz trenerowi. Wszystkie ew. uwagi mogą być 
przekazane po zakończeniu treningu lub zawodów, podczas rozmowy z trenerem bez udziału dzieci. 
  

§ 2 
 
Podczas trwania treningów rodzice znajdują się w wyznaczonej do tego strefie. W okresie jesiennym i wiosennym znajdują 
się za siatką orlika, nie przebywają na tzw. nawierzchni sztucznej orlika. W okresie zimowym nie wchodzą na salę. 

§ 3 
 

W miejscach udostępnionych przez szkoły publiczne: boisko, sala lub szatnie, rodzice powinni zadbać o porządek i nie 
powodowanie dodatkowej pracy pracownikom szkoły.  

§ 4 
 
Za doprowadzenie i odebranie dziecka na/z zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.  Trener odpowiada za 
zawodnika tylko podczas treningu, czyli od momentu rozpoczęcia i zakończenia treningu przez trenera. Podczas zawodów 
odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.  

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 1 
 
Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.atchampion.pl. w zakładce strefa rodzica-do pobrania. 
 

§ 2 
 
Sprawy nie zapisane w regulaminie może rozstrzygać Prezes Akademii lub trener danej grupy. Wszelkie uwagi na temat pracy 
trenerów i funkcjonowania akademii, należy zgłaszać do Prezesa Akademii, w godzinach pracy umieszczonych na stronie 
www. Kontakt jest podany na stronie www.atchampion.pl 

§ 4 
 
Zasady udziału w obozach letnich lub zimowych znajdują się w osobnych regulaminach, sporządzanych przez organizatora 
przed rozpoczęciem danego obozu. 

§ 5 
 
Rodzice/opiekunowie akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach opisanych w 
regulaminie zasadach. Akceptacja formalna niniejszego regulaminu odbywa się na podstawie poniższych podpisów. 
Warunkiem udziału dziecka w klubie jest także podpisanie deklaracji członkowskiej osoby dorosłej (rodzica/opiekuna).  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zapoznałem z regulaminem moje dziecko. 
 

 
 
 
 
 

..............................................                                                              ............................................... 
(podpis rodzica/opiekuna)                                                                         (data, miejscowość) 

 

http://www.atchampion.pl/

