REGULAMIN FUNDACJI BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawodnikiem Juventus Academy Bydgoszcz może zostać każde dziecko, które przejdzie pozytywnie
rekrutację sportową lub selekcję prowadzoną przez trenerów Akademii.
2. Obiektywną ocenę potencjału dziecka prowadzą trenerzy pracujący w Akademii wraz z koordynatorem JA i
dyrektorem sportowym.
3. Każde dziecko musi posiadać aktualne badanie sportowe lub oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań
zdrowotnych do uprawiania sportu.
4. Na skutek decyzji trenerów JA dziecko może zostać przeniesione do innej grupy treningowej.
5. Dzieci po ukończeniu kategorii żak oraz w dalszym procesie szkolenia przechodzą obowiązkowe testy i
zostają poddani selekcji.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Każdy rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem Fundacji Bydgoskiej Szkółki
Piłkarskiej.
2. W trakcie treningów i zawodów rodzice zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na
ich dekoncentrację.
3. Podczas treningu i zawodów rodzice nie mają prawa przebywać na boisku.
4. Wstęp na boisko oraz do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca.
6. W przypadku niezdolności do zajęć należy zgłosić Akademii informację o absencji dziecka.
W przypadku nieobecności związanej z kontuzją na okres dłuższy niż 1 miesiąc, składka miesięczna zostaje
zredukowana do 70 % wartości składki miesięcznej. Uiszczanie opłaty zapewnia zawodnikowi miejsce w
drużynie po powrocie do zdrowia.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego grupę o każdej nieobecności na
treningu i podczas zawodów.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich
dzieci, jak i innych rodziców.
9. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek godnego zachowania podczas treningów, zawodów oraz innych
imprez organizowanych przez Juventus Academy Bydgoszcz.
10. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami rodzice powinni kontaktować się z trenerem prowadzącym
grupę, koordynatorem lub dyrektorem sportowym Akademii.
11. Rodzic/opiekun ma prawo do uczestnictwa w corocznym zebraniu organizacyjnym.
12. Rodzic/opiekun ma prawo wystąpić do Akademii o przedstawienie profilu dziecka sporządzonego przez
trenerów.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW
1. Zawodnik Juventus Academy zobowiązuje się godnie reprezentować Akademię podczas treningu, zawodów
oraz w życiu codziennym.
2. Każdy zawodnik powinien być koleżeński i stosować zasady fair-play.
3. Wszelkie problemy, nieobecności lub zapytania zawodnik powinien zgłaszać trenerowi, a obowiązkiem
trenera jest udzielić pomocy.
4. Do zajęć należy być przygotowanym – zawodnik ubrany w oficjalny strój treningowy oraz posiadać napój.
5. Zawodnik zobowiązany jest systematycznie uczęszczać na treningi i zawody.

PODSUMOWANIE
1. Fundacja Bydgoskiej Szkółki Piłkarskiej zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. W przypadku naruszenia przez rodziców dobrego imienia Akademii, bądź nieprzestrzegania lub rażącego
naruszenia regulaminu Fundacja ma prawo wypowiedzieć Umowę Nauki gry w piłkę nożną bez okresu
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nie zwalnia strony od uregulowania
zaległych zobowiązań.
3. Wszelkie pozostałe sprawy, o których nie ma mowy w regulaminie ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener,
koordynator JA, dyrektor sportowy lub zarząd Akademii.
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