
 

Boguchwała, dnia ...................... 

DEKLARACJA 

Z uwagi na fakt, że …………………………………………………………………………………………zamierza 
rozwijać swoje pasje sportowe  trenując piłkę nożną w Akademii Piłkarskiej ZKS „Izolator” Boguchwała 
Jako przedstawiciel ustawowy - matka / ojciec oświadczam co następuje: 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………… legitymujący/a  

się dowodem osobistym …………………………… zamieszkały/a ……….………………………………………… 
Jako przedstawiciel ustawowy …………………………………………………………………… wnoszę niniejszym 

o przyjęcie mojego syna / córki urodzonego dnia ……….……………………….…. w …………………..…………  

Pesel: .……………………………….…………. do AP ZKS „Izolator” Boguchwała. 

Oświadczam i wyrażam zgodę, na wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego  
syna/córki ……………………………………………………………………………………………………………, 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 02.10.1997 r .(Dz.U. Nr 133,poz.883)  
w celach marketingowych.  
W przypadku gotowości klubu do podpisania kontraktu/umowy z zawodnikiem, zobowiązuje się on do podpisania 
w/w kontraktu na warunkach uzgodnionych przez strony.  

W imieniu mojego dziecka/podopiecznego zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu, opłacania 
miesięcznych składek za szkolenie oraz przestrzegania regulaminów, uchwał i postanowień jego władz. 

Oświadczam również, iż dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  
w zajęciach sportowych. 

Proszę o podanie nr tel. opiekunów: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna  



REGULAMIN  
Akademii Piłkarskiej ZKS „Izolator” Boguchwała 

§1 
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika 

1. Zajęcia odbywają w dniach i godzinach podanych do wiadomość.  
2. Dzieci są przyprowadzane i odebrane z treningu przez rodzica/opiekuna. 
3. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem boiska na którym odbywają się 

treningi. 
4. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego 

miejscach  obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. 
5. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, 

ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację i zakłóca pracę trenera. 
6. Rodzice/opiekunowie, kibice w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie 

decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej. 
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich 

dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do 
trenera prowadzącego lub koordynatora. 

8. Rodzice zobowiązują się wpłacać ustaloną kwotę do 10 dnia każdego miesiąca z dopiskiem ,,darowizna na 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” imię i nazwisko dziecka.  
Nr konta bankowego - 21 2030 0045 1110 0000 0160 2070. 

9. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość 
przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka), po wcześniejszym 
uzgodnieniu z osobą wskazaną przez trenera. 

10. Jeżeli w treningach uczestniczy drugie dziecko; składka wynosi 50% - za trzecie i kolejne dziecko składka nie 
obowiązuje. 

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności 
dziecka na treningu. 

12. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy niezwłocznie zgłosić do koordynatora czas 
absencji w treningach.  

13. W przypadku dwumiesięcznej zaległości z ustalonymi płatnościami, zarząd  może zawiesić dziecko  
w prawach zawodnika (zakaz udziału w treningach i meczach do czasu uregulowania zaległości). 

§2 
Stypendia 

Stypendia sportowe dotyczą szczególnie uzdolnionych piłkarsko dzieci - zniżka w opłacaniu składki 70%  
( 1 lub 2 dzieci na drużynę). Dotyczy drużyn od III klasy szkoły podstawowej, okres do końca  II klasy jest 
przeznaczony na obserwację i ocenę umiejętności zawodnika. 

Rodzicu, pozwól trenerowi być trenerem, a sam pozostań rodzicem. Rodzicu, wspieraj swoje dziecko w rozwoju przez sport  
i wspieraj trenera, który w dużej mierze za ten rozwój odpowiada. 

§3 
Sponsoring 

Pozyskane środki przez rodziców, opiekunów, dla wskazanej drużyny (rocznika) AP „Izolator” przeznaczone będą 
w całości na tą drużynę, z którą związany jest rodzic, opiekun. O przeznaczeniu pozyskanych środków decyduje 
kierownik (przedstawiciel rodziców w tej drużynie) i trener drużyny wg uznania.  



§4 
Prawa i obowiązki zawodnika 

1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez AP „Izolator” Boguchwała  należy posiadać aktualne 
badania lekarskie. 

2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich treningach i innych zajęciach 
szkoleniowych  (obozy/zgrupowania) organizowanych przez Klub, zgodnie z planem  
i harmonogramem ustalonym przez trenera.  

3. Zawodnik zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak  
i w życiu codziennym.                                                                                                                                                                         

4. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów. 
5. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać 

trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. 
6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy. 
7. Na skutek decyzji trenera  zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego. 
8. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania 

jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbać o zdrowy i higieniczny tryb życia. 
9. Trener po zatwierdzeniu przez zarząd  ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu 

ze względów dyscyplinarnych. 
10. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma dołożyć wszelkich starań, aby 

udzielić pomocy i rozwiązać problem. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych  
i ustalenie spraw bieżących. 

2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać 
trener drużyny po akceptacji zarządu.  

Na koniec najważniejsze – rozmawiajcie ze sobą i przyjmijcie „wspólny front” postępowania. Czasem wystarczy jedno 
spotkanie na początku „sezonu”, podczas którego trener przedstawi swoją wizję, zasady i wartości, jakie wyznaje, a także 

oczekiwania, natomiast rodzice opowiedzą o swoich potrzebach wobec rozwoju własnych dzieci oraz ewentualnych obawach 
czy wątpliwościach z tym związanych. 

Data i podpis rodziców/opiekunów 

................................................................................... 



Drodzy rodzice! 

Chcielibyśmy bardzo podziękować za powierzenie nam Państwa dziecka. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, 
aby zarówno dzieci, jak i rodzice czuli się u nas dobrze. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować , jakie 
cele przyświecają nam w pracy na obszarze piłki nożnej dzieci. Na początku rzecz najważniejsza: Wyuczenie 
specyficznych technik piłkarskich lub prawidłowych taktycznych zachowań nie jest w tym przedziale wiekowym 
najważniejsze. Nie oznacza to jednak, że dzieci nie uczą się u nas grać w piłkę nożną! Strzelić piłką w 
zamierzonym kierunku, biec z piłką przy nodze, przyjąć piłkę bez pomocy rąk, strzelić bramkę i zapobiegać ich 
utracie: Te elementy podstawowe powinny być dzieciom przyswajane podczas różnych form treningu oraz w czasie 
meczu. 

Równie ważne jest jednak, aby nauczyły się u nas: 

• jak odnaleźć się w grupie rówieśników, 

• dążenia do wspólnie wytyczonego celu , 

• prawidłowego nastawienia do zwycięstw i porażek, 

• respektowania przeciwnika, 

• akceptowania i przestrzegania reguł gry. 

Państwa dziecko może również: 

• rozwijać własne pomysły podczas pracy z przyrządami sportowymi, 

• rozwijać ogólną sprawność ruchową podczas różnych sytuacji meczowych, 

• polepszyć zdolności koordynacyjne, takie jak zręczność, sprawność , zdolność szybkiej reakcji oraz 

• rozwinąć w sobie radość z gry i z uczestniczenia w życiu drużyny. 

Proszę się zatem nie dziwić , gdy podczas treningu obserwują Państwo zabawy ruchowe, które na pierwszy rzut 
oka nie mają nic wspólnego z piłką nożną: wspinanie się , balansowanie, podskakiwanie, rzucanie, skakanie itd. to 
podstawowe umiejętności , które powinny być rozwijane , a które w efekcie końcowym pomagają długofalowo w 
rozwinięciu piłkarskich umiejętności. Naturalnie piłka nożna i gra w piłkę nożną pozostają esencją treningu.  

Oczywiście będziemy rozgrywali mecze z innymi drużynami. Nie chodzi nam jednak o to, aby wygrać jak 
najwięcej spotkań. Dużo bardziej chcemy, aby dzieci zażywały ruchu i czerpały radość z gry. Dzieci w tym wieku 
nie trzymają się jeszcze wyznaczonych pozycji i nie spełniają ściśle wyznaczonych im przed meczem zadań. 
System gry jest w tym momencie zbyt skomplikowany. Państwo, ich Rodzice, nie decydujecie także jeszcze w 
jakiej szkole mają się dalej kształcić Wasze pociechy. 



Dzieci uczą się najlepiej, gdy mogą zebrać doświadczenie na każdej pozycji. Dlatego też będziemy z meczu na 
mecz, a czasem również w jego trakcie zmieniać pozycje na boisku.  

Jest rzeczą również. w pełni jasną, że każde dziecko będzie zmieniane, tak aby inni także mieli możliwość gry. W 
interesie dzieci nie możemy uzależniać zmian od tego, czy ktoś grał dobrze czy trochę gorzej. Zasadniczo nie 
powinno się podczas gry naszych najmłodszych dokonywać indywidualnych ocen. Aby nie powstało mylne 
wrażenie: Cieszymy się również ze zwycięstw! Jednakże nie chcemy wygrać za wszelką cenę, tak aby nie musieć 
szybko zmieniać słabszych lub niektórym nie dawać w ogóle możliwości gry, lub poprzez przypisanie dziecka do 
jednej pozycji np. obrońcy lub bezrobotnego/przemęczonego atakami bramkarza pozbawić go radości z gry. 

Zapraszamy także do jak najczęstszych odwiedzin treningów naszej dziecięcej drużyny. Trener naszej drużyny 
będzie wdzięczny za każdą sugestię z Państwa strony. 

Z poważaniem  

Akademia Piłkarska ZKS Izolator Boguchwała


