
    

 

ŁÓDZKA AKADEMIA FUTBOLU 

REGULAMIN RODZICA  

 

1. Postaram się dostarczać  moje dziecko 15 minut przed treningiem. , przygotowane do niego ( odpowiedni ubiór 

klubowy strój, getry, dres klubowy, ortalion , czapka) 

2. Podczas  zajęć nie kontaktuje się z dzieckiem oraz stoję poza boiskiem i jego ogrodzeniem w odległości 

kilkunastu metrów od miejsca treningu. Koncentracja zawodnika na treningu jest bardzo słaba przy kontakcie z 

rodzicem i powinna się skupić na trenerze oraz czynnościach treningowych.   

3. Podczas rozgrywania meczu, sparingu, turnieju czy treningu powstrzymuję się od udzielania wskazówek 

dotyczących gry mojemu dziecku. 

5. Podczas rozgrywek, turniejów  lub meczów kontrolnych jestem zobligowany do kulturalnego dopingu.  

6. W czasie rozgrywania meczów  powstrzymuje się od komentarzy, krytyki rodziców, kibiców i trenera z drużyny 

przeciwnej oraz sędziów prowadzących mecz.  

7. Podczas rozgrywek, turniejów lub meczów kontrolnych  przebywam w miejscu wyznaczonym przez trenera na 

trybunach po przeciwnej stronie niż trener z zawodnikami /jeżeli warunki pozwalają/. 

8. Zobowiązuje się do nie podważania autorytetu trenera zarówno w obecności swoich dzieci jak i innych 

rodziców. 

 9. Mam prawo do oceny pracy trenera podczas zebrań odbywających się z koordynatorem. Dwa razy w roku 

odbędzie się ankieta na temat treningów, pracy klubu i trenera. W każdej chwili możliwy jest kontakt z 

koordynatorem. 

10. W każdym przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera lub kierownika. (w formie 

telefonu, sms lub na grupie drużynowej ).  

11. Zobowiązuję się do dostarczenia trenerowi dokumentów klubowych- nie później niż we wskazanym przez 

Akademie (deklaracja członkowska, aktualna karta badań). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza 

uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).  

12. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest składką członkowską klubu.  Pozwala 

ona na szkolenie w klubie i opłacanie podstawowych kosztów jak wynajmy obiektów, wypłaty trenerów.  

W momencie kiedy jest taka potrzeba wszystkie dodatkowe zakupy sprzętu sportowego strojów ponosi rodzic 

oraz dodatkowe zajęcia sportowe (turnieje – wpisowe i transport, badania lekarskie, ubezpieczenie) będą 

dodatkowo ponoszone przeze mnie na podstawie preliminarza wyjazdu. Składka członkowska z wiekiem i zmianą 

kategorii wiekowej na grę 8 plus 1 oraz 10 plus 1 będzie zwiększała się w związku z zapewnieniem lepszej 

infrastruktury i zwiększeniem kosztów wynajmów obiektów sportowych. Składkę będzie ustalał zarząd klubu. 

13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego Akademii przez moje dziecko, zobowiązuję się do 

pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.  

14. Obozy sportowe organizowane dwa razy w roku są obowiązkowe dla każdego zawodnika, obozy zimowe są 

organizowane w 1 tydzień ferii  a obozy letnie w sierpniu. 

15. Zobliguje się zapewnienia dziecku możliwości jak najczęstszego uczestnictwa w treningach w wakacje. 

Głównym miesiącem treningowym w okresie wakacyjnym jest miesiąc sierpień. Każdy zawodnik po obozie 

powinien uczestniczyć w treningach aż do rozpoczęcia sezonu ligowego. 

16.  W razie nieobecności na dwóch treningach w danym tygodniu powoduje iż zawodnik  nie zostaje powołany na 

mecz lub turniej, w wyjątkowych sytuacjach decyduje trener prowadzący. Powołania na mecze/turnieje są 

przekazywane w dniu ostatniego treningu w tygodniu. 

17. Trener po treningu jest do dyspozycji rodzica celem omówienia spraw organizacyjnych oraz obecnej sytuacji 

dziecka w klubie /drużynie. Co roku rodzice otrzymują karty oceny postępów zawodnika, a dwa razy w roku ( od 

2020 ) odbywają się testy motoryczne. 
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Co roku rodzice dostają karty oceny postępów zawodnika a dwa razy w roku ( od 2020 ) odbywają się testy 

motoryczne. 

18. Jestem świadomy że w każdej drużynie reprezentacyjnej po każdej rundzie mogą zajść zmiany personalne w 

drużynach, zawodnicy permanentnie są oceniani pod względem zaangażowania, frekwencji, postępów, 

zaawansowania technicznego, taktycznego i motorycznego, mogą zostać przesunięci do wyższej grupy A lub 

cofnięci do grupy niżej B, lub z drużyny B do grupy naborowej. Celem jest jak największa selekcja i i równomierny 

rozwój wszystkich zawodników. 

19. Do 10 czerwca każdego roku przekażę podpisaną deklaracje członkowską na nowy sezon w celu zgłoszenia 

odpowiedniej ilości drużyn do rozgrywek ŁZPN. 

20. Bez zgody klubu i trenera zawodnik nie może uczestniczyć w żadnym treningu, meczu, turnieju innego klubu 

/szkółki, oficjalną zgodę na treningi lub testy w innym klubie musi wyrazić klub na piśmie pod rygorem 

zawieszenia zawodnika w strukturach PZPN. 

21. Deklaracja członkowska obowiązuje cały sezon rozgrywkowy ( od 30.06 do 30.06 następnego roku ), przejście 

zawodnika do innego klubu może odbyć się tylko po 30 czerwca w danym sezonie.  

22. Klub szkoli zawodników i zgodnie z przepisami PZPN pobiera za zawodników od 12 roku życia od klubów 

pozyskujących ekwiwalent za wyszkolenie zgodnie z tabelą. 

23. Każdy drużyna musi występować w strojach i sprzęcie partnera technicznego z którym Akademia ma 

podpisaną umowę. 

  

 

 

Procedura uzyskania badań lekarskich dla zawodników uprawiających dyscyplinę piłka nożna  

 1. Należy się udać do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie do poradni medycyny sportowej dla 

chłopca w celu przeprowadzenia badań sportowych.  

2. Dzięki skierowaniu nie ponosimy żadnych kosztów związanych z badaniami.  

3. Prosimy o skierowanie na badanie krwi, moczu, ob, ekg. Każdy lekarz pierwszego kontaktu obecnie może 

podpisać zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu lecz nie wszyscy to robią. Badania ogólne jak i 

zaświadczenie są ważne rok lub do daty wskazanej na zaświadczeniu. 

W przypadku problemów z wyżej wymienionymi badaniami klub będzie umawiał lekarza sportowego  który ma 

podpisana umowę z akademią. 

 

 


