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REGULAMIN 

AKADEMII PIŁKARSKIEJ BALTICA PROWADZONEJ PRZEZ 

FUNDACJĘ BALTICA SPORT 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Akademii Piłkarskiej Baltica, sposób nabycia i utraty 

statusu Członka Akademii, organizację zajęć piłkarskich, sposób korzystania z udostępnianych obiektów 

oraz opłaty związane z członkostwem w Akademii.  

 

§1 

Definicje 

 

1. Akademia – Akademia Piłkarska Baltica prowadzona przez Fundację Baltica Sport, z siedzibą w 

Świnoujściu (ul. Kossaków 14/1, 72-600 Świnoujście, KRS:0000606906, NIP: 8551586649, REGON: 

36394592000000), powstała na mocy uchwały Zarządu z dnia 05.04.2016 r. 

2. Członek Akademii – osoba, która złożyła deklarację przystąpienia do Akademii i zaakceptowała 

Regulamin (osobiście lub – jeśli nie ukończyła 18 lat – przez swoich przedstawicieli ustawowych, 

zwanych dalej „Opiekunami”), i której deklaracja przystąpienia do Akademii została zaakceptowana 

następnie przez Zarząd Fundacji Baltica Sport 

3. Deklaracja – deklaracja przystąpienia do Akademii, która – po zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji 

Baltica Sport daje podstawę do nabycia statusu Członka Akademii. 

4. Trener – osoba zaangażowana przez Zarząd Fundacji Baltica Sport do pełnienia funkcji szkoleniowych 

(prowadzenia zajęć dla Członków Akademii), organizowania meczów, zawodów i ewentualnie innych 

funkcji powierzonych przez Zarząd Fundacji Baltica Sport lub osobę uprawnioną przez Zarząd. Obok 

Trenerów w Akademii mogą również funkcjonować również Asystenci Trenerów, do których stosuje się 

odpowiednio postanowienia Regulaminu dot. Trenerów. 

5. Obiekt – boisko lub sala sportowa, na których odbywają się zajęcia szkoleniowe czy inne aktywności 

w ramach Akademii, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. szatniami, toaletami , prysznicami, 

otoczeniem). Obiekt jest wybierany przez Zarząd Fundacji Baltica Sport.   

6. Opiekun – opiekun prawny, rodzic, osoba będąca przedstawicielem ustawowym niepełnoletniego 

Członka Akademii. 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Akademii Piłkarskiej Baltica z dnia 05.04.2016 r.  

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin nie ogranicza w żaden sposób praw osób fizycznych będących Członkami 

Akademii, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Akademia Piłkarska Baltica jest prowadzona w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego 

przez Fundację Baltica Sport, która działa jako klub sportowy. 

3. Członkostwo w Akademii i uczestnictwo w aktywnościach realizowanych przez Akademię mają 

charakter dobrowolny. 
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§3 

Członkowie Akademii 

 

1. Członkiem Akademii może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia Deklaracji ukończyła 4 lata, 

posiada wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz której Opiekun 

złożył oświadczenie lub badania lekarskie, z których wynika, iż stan zdrowia tej osoby umożliwia branie 

udziału w aktywnościach fizycznych organizowanych w ramach Akademii. Akademia umożliwia 

Opiekunom kontakt z lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich dla osób 

uprawiających sport. 

2. Wymogiem członkostwa w Akademii jest akceptacja Regulaminu Akademii oraz złożenie Deklaracji 

członkowskiej przez Opiekuna przyszłego Członka Akademii oraz akceptacja Deklaracji przez Zarząd 

Fundacji Baltica Sport. 

3. Akademia zastrzega sobie swobodę decyzji jeśli chodzi o akceptację Deklaracji. Powodem odmowy 

akceptacji może być np. wcześniejsze pozbawienie Członka Akademii członkostwa (jego wcześniejsze 

zachowanie), brak wystarczającej kadry szkoleniowej dla danej kategorii  potencjalnych Członków 

Akademii, zbyt mała pojemność Obiektu. 

4. Członek Akademii jest zobowiązany: 

1) przestrzegać Regulaminu; 

2) stosować się do poleceń Trenerów i Asystentów; 

3) przybywać na zajęcia odpowiednio wcześniej, tak aby być w pełni gotowym do punktualnego 

rozpoczęcia zajęć; 

4) przybywać na zajęcia z odpowiednim wyposażeniem: obuwie i odzież sportowa odpowiedne do 

obiektu, pory roku, pogody (Trener jest upoważniony do doprecyzowania jakie jest obowiązkowe 

wyposażenie: np. ochraniacze, rękawice dla bramkarza, itp.); 

5) uczestniczyć w zajęciach od początku do końca (wyjątkowo Trener może zezwolić na dołączenie 

do zajęć w ich trakcie lub wcześniejsze zakończenie zajęć przez danego Członka Akademii); 

6) uczestniczyć w zajęciach, sparingach i meczach (ewentualne usprawiedliwienia należy przedstawić 

Trenerowi, który ocenia czy przyjmuje usprawiedliwienie); 

7) godnie reprezentować Akademię zarówno na Obiekcie, jak i w życiu codziennym; 

8) ewentualne konflikty z innymi Członkami Akademii zgłaszać do rozwiązania Trenerowi lub 

Asystentom; 

9) szanować barwy i oznaczenia Akademii w których reprezentuje Akademię.  

5. Członek Akademii może uczestniczyć w zajęciach tylko jeśli znajduje się w odpowiedniej dyspozycji 

zdrowotnej i odpowiedniej formie fizycznej i psychicznej. W przypadku stwierdzenia przeszkód do 

uczestnictwa w zajęciach przez Członka Akademii, Trener odmawia dopuszczenia takiego Członka 

Akademii do zajęć lub dalszego kontynuowania uczestnictwa w zajęciach, niezwłocznie zawiadamiając o 

tym fakcie Opiekuna; 

 

§4 

Opiekunowie 

 

1. Opiekunowie Członków Akademii są zobowiązani: 

1) przestrzegać Regulaminu osobiście w części ich dotyczącej i wziąć odpowiedzialność za 

przestrzeganie Regulaminu przez Członków Akademii; 
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2) doprowadzać Członka Akademii na zajęcia i odbierać bezpośrednio po ich zakończeniu na własny 

koszt i odpowiedzialność przez nich samych lub osoby upoważnione przez nich w Deklaracji 

członkowskiej; 

3) podczas treningu i meczu nie udzielać wskazówek Członkowi Akademii, powstrzymać się od głośnych 

komentarzy dotyczących zajęć, przebywać w wyznaczonych miejscach (trybuny obiektu lub miejsce 

wyznaczone przez Trenera), a swoje postulaty i prośby zgłaszać Trenerowi przed zajęciami lub po 

zajęciach; 

4) w przypadku nieobecności Członka Akademii na treningu, powiadomić wcześniej (kilka godzin przed 

treningiem) o tym Trenera, telefonicznie lub drogą mailową; 

5) zapewnić Członkowi Akademii niezbędne wyposażenie indywidualne (zakres ustala Trener); 

6) zapewnić, aby Członek Akademii, posiadał ważne badania lekarskie, zgodne z odpowiednimi  

przepisami prawa, przez cały okres swojego członkostwa w Akademii i dostarczyć aktualną kartę 

badań lekarskich (brak takich badań wyklucza uczestnictwo w oficjalnych rozgrywkach, w tym 

meczach i turniejach organizowanych przez uprawnione związki sportowe, lecz nie wyklucza 

możliwości brania udziału w zajęciach prowadzonych przez Akademię, pod warunkiem, złożenia 

przez Opiekuna oświadczenia o którym mowa w §3 ust. 1, będącego częścią Deklaracji); 

7) zapewnić Członkowi Akademii ubezpieczenie NNW przez cały okres ich członkostwa w Akademii; 

8) informować Trenera o każdorazowej niedyspozycji, zmianie stanu zdrowia lub innych przesłankach 

uniemożliwiających lub utrudniających Członkowi Akademii pełne i bezpieczne uczestnictwo w 

zajęciach; 

2. Akademia liczy na współpracę z Opiekunami w zakresie prowadzenia i rozwoju Akademii; 

3. Okazjonalnie Akademia będzie przeprowadzać spotkania dla Opiekunów i zachęca do udziału w nich; 

4. Akademia akceptuje podejmowanie czynności w kontaktach z Akademią (za wyjątkiem podpisania 

Deklaracji) przez jednego z Opiekunów. Akademia zasadniczo nie kontroluje kwestii zakresu władzy 

rodzicielskiej lub opieki przysługującej poszczególnym Opiekunom. W razie powzięcia wątpliwości w 

w/w zakresie, kierując się dobrem Członków Akademii i dążeniem do uniknięcia odpowiedzialności 

prawnej przez Akademię, Akademia może poprosić o to, aby działania były podejmowane przez oboje 

Opiekunów albo poprosić o okazanie stosownych dokumentów. 

 

§5 

Organizacja Akademii oraz bezpieczeństwo 

 

1. Akademia ma swobodę decyzji w zakresie: 

1) określenia ilości zajęć w tygodniu czy miesiącu oraz ich harmonogramu, 

2) ustalania okresów i dat wolnych od zajęć, 

3) doboru kadry szkoleniowej (Trenerów/Asystentów) i programów szkoleniowych, 

4) doboru Obiektu, 

5) wyposażenia zajęć szkoleniowych w pomoce techniczne, 

6) wyposażania Członków Akademii w akcesoria sportowe, 

7) podziału Członków Akademii na grupy i drużyny (np. w zależności od: umiejętności, wieku, płci, 

uwarunkowań czasowych), 

8) ewentualnego rozgrywania meczów z innymi drużynami (spoza Akademii), 

9) ustalenia nazw poszczególnych drużyn, ich oznaczeń, barw itp. – Akademia może jednak przyznać 

inicjatywę w tym zakresie Członkom Akademii i powierzyć im dokonanie wyboru. Wybór wymaga 

zatwierdzania przez Zarząd Fundacji Baltica Sport. 

2. Powyższe oznacza, że Akademia nie składa żadnych gwarancji w w/w zakresie. Akademia nie składa 

też żadnych gwarancji jeśli chodzi o: 
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1) komfort korzystania z Obiektu (np. możliwość skorzystanie z toalety oraz prysznica), 

2) spełnienie indywidualnych oczekiwań co do postępów w szkoleniu, 

3) zachowanie Członków Akademii względem siebie nawzajem. 

3. Akademia prowadzi treningi grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży. 

4. Akademia zapewnia we własnym zakresie w pełni profesjonalną organizację treningów. 

5. Akademia umożliwia Opiekunowi zakup sprzętu sportowego dla Członka Akademii, który ułatwia 

organizację treningów, turniejów i meczów, a także wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku 

Akademii i jej Członków. Opiekun nie ma obowiązku zakupu w/w sprzętu. 

6. Członek Akademii przyjmuje do wiadomości, że na Obiekcie i przed nim możliwe jest stosowanie 

monitoringu audio oraz wizyjnego (dla celów bezpieczeństwa).   

7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za mienie i rzeczy osobiste Członków Akademii oraz ich 

Opiekunów pozostawianych na Obiekcie. 

8. Akademia dąży do zapewnienia bezpiecznego przebiegu zajęć i kompetentnego ich prowadzenia (przez 

kompetentnego Trenera). Akademia nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody na osobie czy na 

mieniu doznane przez Członka Akademii w toku zajęć szkoleniowych w Akademii, w tym również przed 

zajęciami czy po zajęciach, niezależnie czy są one bezpośrednim efektem działania lub zaniechania 

samego Członka Akademii lub innej osoby. Akademia nie odpowiada za ewentualne kontuzje czy 

pogorszenia stanu zdrowia wskutek zachowania (zagrania) innego Członka Akademii, nieumiejętnego 

wykonywania ćwiczeń czy też wykonywania ćwiczeń zbyt intensywnie.  

9. Akademia nie zapewnia Członkom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób 

uczestniczących w uprawianiu kultury fizycznej przez okres ich członkostwa w Akademii. Obowiązek 

wykupienia w/w ubezpieczenia dla Członka Akademii spoczywa na jego Opiekunie.  

10. Poza czasem zajęć, w tym bezpośrednio przed i po zajęciach Akademia nie ponosi 

odpowiedzialności za Członka Akademii. 

11. Akademia nie ma obowiązku zapewniania Członkom Akademii: wody, innych napojów i posiłków, 

oraz przyborów higieny osobistej. 

12. W Akademii (na Obiekcie, w trakcie zajęć, przed nimi i po nich, w trakcie wyjazdów) zabrania się: 

1) korzystania z urządzeń, sprzętu i pomocy technicznej niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) nie respektowania poleceń Trenerów lub Asystentów; 

3) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania niedozwolonych środków dopingujących, 

odurzających lub narkotyków; 

4) naruszania prywatności innych Członków Akademii; 

5) naruszenia innych powszechnie przyjętych zasad należytego zachowania (zarówno na obiektach, 

jak i w recepcji, toalecie, łazience). 

13. W przypadku odwołania, opóźnienia bądź przełożenia zajęć przewidzianych harmonogramem, z 

przyczyn niezależnych od Akademii, Trener lub inna uprawniona do tego osoba niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie, któregokolwiek z Opiekunów. Zawiadomienie o odwołaniu może mieć formę 

wiadomości tekstowej (SMS), wiadomości elektronicznej (e-mail) lub telefoniczną. 

 

§6 

Wpisowe, składka i inne płatności 

 

1. Wpisowe, składki członkowskie oraz jakiekolwiek inne płatności pobierane od Opiekunów, a także 

sposób ich przekazywania są ustalane w drodze uchwały Zarządu Fundacji Baltica Sport.  

2. Obowiązkiem Opiekuna jest uiszczenie za Członka Akademii jednorazowej opłaty wpisowego.  

3. Obowiązkiem Opiekuna jest terminowe uiszczanie za Członka Akademii miesięcznej składki 

członkowskiej. 
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4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Akademii są uprawnione do wzięcia udziału w 3 treningach 

próbnych w terminach zaplanowanych zgodnie z harmonogramem treningów Akademii. Po odbyciu 

treningów próbnych, należy podjąć decyzję o przystąpieniu lub braku przystąpienia do Akademii. W 

przypadku nie przystąpienia do Akademii, Opiekunowie osób biorących udział w treningach próbnych 

nie są zobowiązani do pokrycia kosztów ich udziału w tych treningach. W przypadku powzięcia decyzji 

o przystąpieniu do Akademii, Opiekunowie osób biorących udział w treningach próbnych są 

zobowiązani do podpisania i złożenia Deklaracji członkowskiej, po uprzednim przeczytaniu i 

zaakceptowaniu Regulaminu oraz uiszczenia wpisowego. Płatność pierwszej składki miesięcznej 

Członka Akademii, który brał udział w treningach próbnych liczy się od miesiąca, w którym miał 

miejsce pierwszy trening próbny z udziałem Członka Akademii. 

5. Wzięcie udziału w treningach próbnych przed przystąpieniem do Akademii nie jest obowiązkowe. 

Akademia nie zapewnia osobom biorącym udział w treningach próbnych ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Opiekun osoby biorącej udział w treningach próbnych jest zobowiązany 

do złożenia, przed pierwszym treningiem próbnym, oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia 

udziału w zajęciach przez tą osobę lub przedstawienia na tę okoliczność aktualnych badań lekarskich 

tej osoby. 

6. W ramach opłaty wpisowego, Członek Akademii otrzymuje od Akademii, pierwszy oficjalny komplet 

meczowo-treningowy (koszulka, spodenki, getry) Akademii. 

7. Zarząd Fundacji Baltica Sport może wyjątkowo zwolnić z Członka Akademii z konieczności uiszczenia 

wpisowego. 

8. Składki członkowskie uiszczane są w każdym miesiącu, również w miesiącu urlopowym (kiedy nie 

organizowane są treningi). 

9.  Składki miesięczne za kolejne miesiące wnosi się przelewem na konto wskazane przez Zarząd 

Fundacji Baltica Sport lub gotówką u Trenera do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

Brak uiszczenia składki upoważnia Akademię do odmowy dopuszczenia do zajęć. 

10. W Akademii możliwe jest występowanie innego rodzaju płatności, np. związanych z zakupem 

strojów meczowych i treningowych, wyjazdami na mecze, turnieje i sparingi, obozami szkoleniowymi. 

Zasady są ustalane z Opiekunami wówczas każdorazowo dla danej sytuacji, przy czym każde 

dodatkowe opłaty, są wnoszone jedynie w celu pokrycia kosztów funkcjonowania Akademii. 

11. Z racji tego, że składka miesięczna jest składką członkowską, a także z uwagi na fakt, że 

działalność Akademii wymaga stałego ponoszenia wydatków niezbędnych do prowadzenia zajęć 

sportowych, a wpisowe i składki mają za zadanie pokrywać koszty działalności, fakt nie uczestniczenia 

w zajęciach nie uzasadnia zwolnienia z odpowiedniej części składki. Składka członkowska jest opłatą 

stałą, niezależną od frekwencji Członka Akademii w zajęciach.  

12. Rezygnacja z członkostwa musi być złożona na piśmie, wręczona Trenerowi i ma skutek od 

kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

13. W wyjątkowych sytuacjach (np. uzasadnionych sytuacją materialną czy osobistą Członka 

Akademii, poważnym zachorowaniem, poważną kontuzją) Zarząd Fundacji Baltica Sport może zwolnić 

Członka Akademii ze składki członkowskiej lub innej płatności na stałe bądź na określony okres czasu. 

Swą decyzję Zarząd Fundacji Baltica Sport może uzależnić od stanowiska innych Członków Akademii i 

ich Opiekunów. 

14. Zarząd Fundacji Baltica Sport jest uprawniony do zmiany wysokości wpisowego i składki 

członkowskiej. O zmianie wysokości składki członkowskiej Członkowie Akademii są informowani w 

sposób zwyczajowy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy nowa wysokość 

składki. Opiekun, który nie akceptuje nowej wysokości składki może zrezygnować z członkostwa od 

kolejnego miesiąca kalendarzowego.  
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§7 

Wykluczenie z Akademii 

 

1. Decyzję w przedmiocie wykluczenia z Akademii może podjąć Zarząd Fundacji Baltica Sport. 

Wykluczenie z Akademii oznacza anulowanie Deklaracji. 

2. Członek Akademii może być z niej wykluczony w razie poważnego naruszenia Regulaminu (przez 

Członka Akademii lub jego Opiekuna) lub powtarzającego się naruszania Regulaminu (przez Członka 

Akademii lub jego Opiekuna).  

3. Przed wykluczeniem, Zarząd Fundacji Baltica Sport umożliwia Członkowi Akademii, Opiekunom 

złożenie wyjaśnień lub przedłożenie stosownych dokumentów. 

4. Działania Zarządu Fundacji Baltica Sport w w/w zakresie nie wymagają żadnej szczególnej formy 

(wystarczy np. forma ustna lub telefoniczna). 

5. Wykluczenie nie upoważnia do otrzymania zwrotu wpisowego, ani uiszczonych składek (w całości ani 

w części). 

 

§8 

Pozostałe postanowienia 

 

1. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Informacja o zmianie 

Regulaminu jest podawana do wiadomości Członków Akademii (lub ich Opiekunów) w sposób 

powszechnie przyjęty (informacja ustna przekazana przez Trenera, droga mailowa lub telefoniczna, 

informacja na stronie internetowej Akademii).  

2. Członek Akademii lub jego Opiekun nie akceptujący nowego brzmienia Regulaminu może wycofać 

Deklarację. 

3. Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji Baltica Sport uchwałą z dnia 05.04.2016 r. 

4. Akademia jest Administratorem Danych Osobowych Członków Akademii oraz ich Opiekunów w 

rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015, poz. 2135). Akademia, na podstawie stosownych zgód wyrażonych przez te osoby może 

przetwarzać ich dane osobowe do celów związanych z członkostwem w Akademii. Akademia stosuje 

środki i procedury ochrony danych osobowych przewidziane właściwymi przepisami prawa. 

 


