
Regulamin  Akademii Bramkarskiej 
Bydgoskiego Klubu Sportowego „CHEMIK” 

 
§ 1 

DEFINICJE 
 

1. „Akademia” - należy przez to rozumieć Akademię Bramkarską Bydgoskiego Klubu 
Sportowego „Chemik”, działającą w imieniu Sekcji Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu 
Sportowego „Chemik” przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz, NIP: 554-031-30-82, REGON: 
090398550. 

2. „Klub” - należy przez to rozumieć Sekcję Piłki Nożnej Bydgoskiego Klubu Sportowego 
„Chemik”. 

3. „Rodzic” – należy przez to rozumieć przedstawiciela ustawowego małoletniego 
Zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego) oraz rodzica lub opiekuna prawnego 
Zawodnika pełnoletniego. 

4.  „Zawodnik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą czynnym uczestnikiem 
treningów organizowanych przez Akademię Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”. 

5. „Trener” – należy przez to rozumieć Trenera prowadzącego zajęcia treningowe. 
 

§ 2 
CELE I ZADANIA AKADEMII 

 
1. Celami i zadaniami Akademii są: 

- rozwój umiejętności bramkarskich Zawodników, 
- przygotowanie do wykorzystania najważniejszych umiejętności bramkarskich w 
warunkach meczowych, 
- wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami etyki i fair play, 
- propagowanie wśród Zawodników Akademii uniwersalnych wartości wpływających na 
ich rozwój osobisty m.in. umiejętności współpracy, tolerancji, szacunku do innych. 

 
§ 3 

CZŁONKOSTWO W AKADEMII  
 

1. Zawodnikiem Akademii może zostać każdy Zawodnik, który dostarczy do Klubu lub do 
Trenera deklarację członkowska w Akademii. 

2. W przypadku dużego zainteresowania treningami decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Warunkiem uczestnictwa w treningach organizowanych przez Akademię jest posiadanie 

aktualnych badań lekarskich. 
4. Wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz stosowaniem się do ich ustaleń. 

§ 4 
TRENER  

 
1. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działania Akademii oraz 

przeprowadzanie treningów. 
2. Treningi odbywają się w grupach podzielonych pod względem wieku oraz umiejętności 

piłkarskich. Każdy zawodnik jest szkolony  z  uwzględnieniem własnych indywidualnych 
potrzeb. 



3. Treningi odbywają się przez cały rok z wyłączeniem lipca. Treningi odbywają się raz w 
tygodniu zgodnie z grafikiem. 

 
§ 5 

ZAWODNICY  
 

1. Treningi przeznaczone są dla chłopców od 7. roku życia. 
2. Zawodnik powinien odnosić się szacunkiem do kolegów, trenerów oraz 

pracowników Klubu. 
3. Zawodnik zobowiązany jest do dbałości o powierzony sprzęt sportowy. 
4. Zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty 

zdrowia. 
5. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Zawodnika do 

celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony 
w związku z zajęciami w klubie. 

§ 6 
RODZICE  

 
1. Rodzice są przedstawicielami Zawodników. 
2. Podczas zajęć treningowych Rodzice mogą przebywać tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych. Zabrania się przebywania na boisku. 
3. Udzielanie instrukcji Zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków 

Trenera. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjęte przez Trenera na boisku. 
4. Odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Zawodników z treningów ponoszą 

Rodzice. 

§ 7 
KOSZT UCZESTNICTWA 

 
1. Obowiązkiem Zawodnika jest regularne opłacanie składek członkowskich. 
2. Miesięczna składka członkowska wynosi 200,00 PLN. 
3. Składkę należy opłacić w terminie do 10 dnia danego miesiąca za dany miesiąc. 
4. Składkę należy uiścić przelewem na konto Klubu: 

Bank BGŻ, nr rachunku 95 2030 0045 1110 0000 0276 0470. 
5. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko Zawodnika oraz adnotację „składka 

członkowska Akademia Bramkarska”. 
 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O planowanej 

zmianie Klub poinformuje z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 


