
REGULAMIN ZAJĘĆ 
W RAMACH AKADEMII SPORTU GÓRNIKA ŁĘCZNA:  

AKADEMIA GÓRNIKA ŁĘCZNA KOBIET I SZKÓŁKA PIŁKARSKA GÓRNIKA ŁĘCZNA KOBIET 
 
 
Niniejsze przepisy zwane dalej „Regulaminem” mają zastosowanie do wszystkich osób związanych 
z działalnością Klubu GKS Górnik Łęczna oraz Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna w odniesieniu do 
zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży organizowanych w ramach Akademii Sportu Górnika Łęczna. 
 
 
 

§1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 
a. Klub – oznacza Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13, 

21-010 Łęczna, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000080439. 

b. Fundacja – oznacza Fundację Akademia Sportu Górnika Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Al. Jana 
Pawła II 13, 21-010 Łęczna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, to jest do rejestru 
stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych, a także rejestru przedsiębiorców publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr  KRS 0000689167, 
NIP 5050126800, REGON 367896791. 

c. Organizator – oznacza organizatora zajęć piłkarskich – w przypadku Akademii Górnika Łęczna 
organizatorem zajęć piłkarskich grup szkoleniowych objętych programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich 
PZPN jest Klub, który zapewnia odpowiednią kadrę trenerską i szkoleniową oraz obiekty treningowe  
i sprzęt sportowy; w pozostałych przypadkach organizatorem jest Fundacja Akademia Sportu Górnika 
Łęczna, która zapewnia odpowiednią kadrę trenerską i szkoleniową, zaś obiekty treningowe i sprzęt 
zapewnia Klub. 

d. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zajęć piłkarskich organizowanych przez Klub lub Fundację w ramach 
Akademii Sportu Górnika Łęczna 

e. Zajęcia – oznacza zajęcia treningowe organizowane przez Organizatora. 
f. Uczestnik/Uczestnik Zajęć – dziecko do 18 roku życia o statusie zawodnika, zgłoszone i zarejestrowane 

przez Opiekuna w Klubie, biorące udział w Zajęciach. 
g. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem Uczestnika Zajęć. 
h. Trener prowadzący – oznacza osobę przydzieloną przez Organizatora do prowadzenia zajęć                       

z Uczestnikiem i/lub grupą Uczestników, lub osobę ją zastępującą w okresie czasowej niezdolności do 
zajęć treningowych. 

i. Sezon treningowy – oznacza okres od 01 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca 
następnego roku kalendarzowego, w którym odbywają się zajęcia 

j. Akademia Górnika Łęczna – wiodące grupy szkoleniowe w kategoriach wiekowych od A1 do G1, w tym 
grupy objęte programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN. Podmiotem prowadzącym Akademię 
Górnika Łęczna jest Klub. 

k. Szkółka Piłkarska Górnika Łęczna – pozostałe grupy szkoleniowe w kategoriach wiekowych od E1 do 
grup naborowych nie objęte programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN. Podmiotem prowadzącym 
Szkółkę Górnika Łęczna jest Fundacja. 

2. Każdy Uczestnik zajęć w ramach Akademii Górnika Łęczna jest zawodniczką Klubu dlatego powinien się  
z nim identyfikować oraz dbać o jego dobry wizerunek. Uczestnik i Opiekun zobowiązuje się do 
przestrzegania odrębnych regulaminów Klubu i Fundacji dotyczących Uczestników Zajęć i Opiekunów. 

3. Każdy Uczestnik zajęć w ramach Szkółki Piłkarskiej Górnika Łęczna jest zawodniczka Fundacji, która ściśle 
współpracuje z Klubem, dlatego powinien się z nim identyfikować oraz dbać o jego dobry wizerunek. 
Uczestnik i Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania odrębnych regulaminów Klubu i Fundacji 
dotyczących Uczestników Zajęć i Opiekunów. 

4. Każdy Opiekun w trakcie trwania zajęć i zawodów pełni rolę kibica i przebywa w wyznaczonych do tego 
miejscach poza terenem ich prowadzenia. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą trenera Opiekun może 
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przebywać w miejscu do tego wyznaczonym. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania odrębnych 
regulaminów Klubu i Fundacji dotyczących Opiekuna Uczestnika Zajęć. 

5. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć i/lub zawodów były wykonywane zdjęcia ich Uczestnikom oraz, 
że wyraża dobrowolną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne, wykorzystanie             
i publikację, w tym na rozpowszechnianie wizerunku dziecka – Uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach 
w ramach stron internetowych Klubu i/lub Fundacji, oficjalnych profili na portalach społecznościowych Klubu 
i/lub Fundacji, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Klub i Fundację oraz inne osoby powiązane 
z Klubem i Fundacją, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania w celach  
informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Klub i/lub 
Fundację działalnością. W przypadku braku zgody, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim, Opiekun 
zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć. 

6. Udział Uczestnika w zajęciach w ramach Akademii Górnika Łęczna i/lub Szkółki Piłkarskiej Górnika Łęczna 
jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu przez Opiekuna Uczestnika Zajęć.  

 
 

§2 OPŁATY ZA ZAJĘCIA 
 

1. Każdy Opiekun, każdego nowego Uczestnika Zajęć, który dołączy do jednej z drużyn kategorii wiekowej 
D1(U13), D2(U12), E2(U11), E2(U10), F1(U9), F2(U8), G1(7), G2(U6 i U5) w Klubie i/lub Fundacji wnosi tzw. 
Opłatę Wpisową w wysokości: 139,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych zero groszy). Opłatę 
Wpisową należy uiścić przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska SA o 
numerze: 70 1750 0012 0000 0000 3840 2501 tytułem: imię i nazwisko, rok urodzenia Uczestnika Zajęć – 
opłata wpisowa. Zapisy, o jakich mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie wysokości i tytułu Opłaty Wpisowej, 
mają zastosowanie także do Opiekunów pozostałych Uczestników Zajęć, o ile wyrażą oni wolę wymiany 
dotychczas posiadanego sprzętu sportowego na nowy.  

2. Wpłata Opłaty Wpisowej, o której mowa w §2 pkt 1 jest niezbędna i konieczna do przekazania Uczestnikowi 
Zajęć na własność, zestawu odzieży treningowej, na co Opiekun wyraża zgodę. Skład zestawu stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku braku wpłaty Opłaty Wpisowej, Klub i/lub Fundacja 
zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Zajęć.  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Zajęć Opłata Wpisowa jest przeznaczona w całości na pokrycie 
kosztów wydania zestawu odzieży treningowej i nie podlega zwrotowi, podobnie jak zestaw odzieży 
treningowej, który pozostaje własnością Uczestnika, na co Opiekun wyraża zgodę. 

4. Każdy nowy Uczestnik Zajęć ma prawo do dwukrotnego, bezpłatnego udziału w Zajęciach po warunkiem 
wypełnienia formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §3 pkt. 1. Po odbyciu dwóch bezpłatnych zajęć 
warunkiem dalszego uczestnictwa w Zajęciach jest dokonanie Opłaty Wpisowej zgodnie z §2 pkt. 1.  
W dalszej kolejności mają zastosowanie opłaty zgodnie z §2 pkt. 5. 

5. Z tytułu uczestnictwa każdego z Uczestników w Zajęciach, Opiekun z zastrzeżeniem postanowień opisanych 
w §2 pkt. 9, deklaruje dokonywanie comiesięcznych opłat za Zajęcia w wysokości 80,00 PLN (słownie: 
osiemdziesiąt złoty zero groszy) przez pełne 12 miesięcy w roku; które to opłaty będą przeznaczane na 
działalność statutową Fundacji. 

6. Opłata, o której mowa w §2 pkt. 5 uiszczana jest z góry najpóźniej do 10 (dziesiątego) dnia każdego 
miesiąca przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska SA o numerze 
wskazanym szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, tytułem: imię i nazwisko oraz rok 
urodzenia Uczestnika Zajęć – opłata za Zajęcia, za miesiąc (nazwa miesiąca za jaki jest dokonana opłata). 

7. Za dzień dokonania opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Fundacji. 
8. Uczestnicy Zajęć w kategorii junior A1(U19), A2(U18), B1(U17), B2(U16) oraz trampkarz C1(U15) i C2(U14) 

są zwolnieni z obowiązku dokonywania opłat, o których mowa w §2 pkt. 5. 
9. W przypadku równoczesnego uczestnictwa w zajęciach Uczestników będących rodzeństwem opłata, o której 

mowa w §2 pkt. 5 wynosi:  
a. Za pierwszego Uczestnika – 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych zero groszy) 

– zgodnie z §2 pkt. 5; 
b. Za drugiego Uczestnika – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) 

– w każdym miesiącu, płatna na zasadach określonych w Regulaminie; 
c. Za trzeciego i każdego kolejnego Uczestnika – 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych zero groszy) 

– w każdym miesiącu, płatna na zasadach określonych w Regulaminie. 
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10. Uczestnik Zajęć, z uwagi na trudną sytuację materialną, może być zwolniony przez Organizatora z części lub 
całości wpłaty o której mowa w §2 pkt. 5 Regulaminu, po złożeniu przez Opiekuna Uczestnika pisemnego 
podania w tym zakresie, oraz stosownych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną 
uzasadniającą podanie. Ewentualne zwolnienie z opłaty, następuje w formie pisemnej odpowiedzi w tym 
zakresie skierowanej przez Organizatora do Opiekuna Uczestnika Zajęć z tym, że takie zwolnienie nie 
obowiązuje wstecz i następuje od początku kolejnego miesiąca po złożeniu dokumentów, o których mowa 
w zdaniu powyżej. Ewentualne zwolnienie z całości lub części opłaty obowiązuje do końca danego sezonu 
treningowego chyba, że Fundacja wyznaczy inny indywidualny termin obowiązywania zwolnienia z opłaty.  

11. Każdy z Uczestników Zajęć, który terminowo dokonuje opłat za Zajęcia na rzecz Organizatora, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, uprawniony jest do nie odpłatnego wejścia wraz z osobą 
towarzyszącą na mecze piłki nożnej I drużyny Klubu rozgrywane na stadionie GKS Górnik Łęczna (21-010 
Łęczna, Al. Jana Pawła II 13) na zasadach określonych przez Klub. 

 
 

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
 

1. Rejestracja Uczestnika na Zajęcia prowadzone w ramach Akademii i/lub Szkółki Piłkarskiej Górnika Łęczna 
odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie przez Opiekuna formularza rejestracyjnego stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i złożenie go u trenera prowadzącego. Wypełniony i podpisany 
formularz rejestracyjny można też zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres 
akademia@gornik.leczna.pl,  zaś oryginał należy złożyć u trenera prowadzącego w najbliższym możliwym 
terminie. W przypadku zmiany danych zawartych w formularzu rejestracyjnym  Opiekun Uczestnika 
zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, na 
zasadach, jak w zdaniu poprzednim.  

2. Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach w kolejnym miesiącu, 
pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego terminu 
rezygnacji. Rezygnacja bez zachowania terminu ujętego w zdaniu powyżej niezależnie od przyczyn nie 
zwalnia z obowiązku dokonania opłaty za Zajęcia na rzecz Organizatora zgodnie z §2 niniejszego 
Regulaminu oraz nie uprawnia do żądania zwrotu dokonanych do daty rezygnacji do daty upływu terminu 
rezygnacji opłat. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Zajęć konieczne jest powiadomienie przez Opiekuna, trenera 
prowadzącego oraz przesłanie drogą elektroniczną w formie skanu na adres akademia@gornik.leczna.pl 
podpisanego dokumentu pisemnego oświadczenia o rezygnacji Zajęć. 

4. W przypadku absencji Uczestnika na Zajęciach trwającej dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, spowodowanej m.in. 
chorobą lub kontuzją Uczestnika Zajęć, Opiekun zobowiązany jest powiadomić trenera prowadzącego           
i przesłać oficjalną wiadomość o tym fakcie drogą elektroniczną na adres akademia@gornik.leczna.pl . 
W takim przypadku Organizator bez pisemnego podania Opiekuna, o jakim mowa w § 2 pkt. 10 Regulaminu, 
rozpatrzy indywidualnie sprawę ewentualnego zwolnienia z opłat za Zajęcia, o jakich mowa w § 2.pkt. 5 
Regulaminu. 

5. W przypadku nie dokonywania na rzecz Organizatora regularnych, comiesięcznych zadeklarowanych opłat 
za Zajęcia zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu, trenerzy prowadzący w pierwszej kolejności podejmą 
rozmowę z Opiekunem w celu wyjaśnienia sytuacji, jak i poinformują o tym, iż konsekwencją może być 
odmowa udziału Uczestnika w najbliższych zajęciach organizowanych przez Klub i//lub Fundację oraz 
podjęcie przez Zarząd Klubu i/lub Fundacji decyzji o zawieszeniu Uczestnika w prawach zawodnika do czasu 
uregulowania zaległości. 

6. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z Uczestnikiem, Opiekun zobowiązany 
jest do uregulowania wszystkich należności wynikających z zadeklarowanych opłat za Zajęcia na rzecz 
Organizatora. 

7. Organizator w przypadku zaistnienia okoliczności wyjątkowych, od niej niezależnych, zastrzega sobie prawo 
odwołania Zajęć o czym, o ile będzie taka możliwość, poinformuje Uczestników i/lub Opiekunów. W razie 
zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, odwołane Zajęcia zostaną przeprowadzone w innym 
terminie, zaś Uczestnikom i/lub Opiekunom nie przysługują żadne roszczenia, w tym finansowe, z tego 
tytułu.   

 
 

mailto:akademia@gornik.leczna.pl
mailto:akademia@gornik.leczna.pl
mailto:akademia@gornik.leczna.pl
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§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
 

1. Zajęcia podzielone są na trzy etapy: 
a. w kategorii juniorki A1(U19), A2(U18), B1(U17), B2(U16) oraz trampkarki C1(U15) i C2(U14) – I ETAP 

trwa od 1 sierpnia do 20 grudnia, II ETAP trwa od 6 stycznia do 20 czerwca; 
b. w kategorii młodziczki D1(U13), D2(U12) oraz orliczki E1(U11) i E2(U10) – I ETAP trwa od 15 sierpnia do 

20 grudnia, II ETAP trwa od 6 stycznia do 15 czerwca; 
c. w pozostałych kategoriach tj. F1(U9), F2(U8), G1(U7) i G2(U6 i U5) – I ETAP trwa od 1 września do 20 

grudnia, II ETAP trwa od 6 stycznia do 20 czerwca. 
2. Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w etapach o których mowa w §4 pkt. 1 powyżej 

w przypadku zmian w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN oraz LZPN. 
3. Zajęcia trwają w zależności od kategorii od 60 do 90 minut i odbywają się z częstotliwością określoną 

w harmonogramie zajęć zatwierdzonym przez Klub i/lub Fundację. 
4. Uczestnicy Zajęć zostaną przydzieleni do grup na podstawie wieku oraz umiejętności ocenionych przez 

trenera/ trenerów prowadzących, trenera koordynatora i/lub sztab szkoleniowy Klubu i/lub Fundacji.  
5. Klub i Fundacja zapewniają, iż: 

a. każda grupa wiekowa uczestników będzie składa się z minimum 10 a maksymalnie 24 zawodniczek; 
b. zajęcia prowadzone będą przez trenerów i instruktorów, którzy posiadają kwalifikacje określone 

w odpowiednich przepisach UEFA, PZPN, LZPN; 
c. zajęcia będą prowadzone według określonego programu szkolenia; 
d. zajęcia będą prowadzone na obiektach sportowych przystosowanych do uprawiania piłki nożnej, 

a obiekty treningowe będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy; 
e. wszyscy Uczestnicy zajęć objęci są ubezpieczeniem NNW. 

6. Opiekunowie Uczestników zobowiązują się do bieżącego informowania Klubu i Fundacji o wszelkich 
stwierdzonych u Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących 
stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach lub uniemożliwiających jego 
bezpieczne uczestniczenie w Zajęciach. 

7. Klub i Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek 
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. 

8. Klub i Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez 
Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność. 

9. Opiekunowie zobowiązują się, że Uczestnicy Zajęć będą uczestniczyć w Zajęciach w odzieży treningowej, 
o której mowa §2 pkt. 2 Regulaminu. 

10. Opiekunowie zobowiązują się, że Uczestnicy Zajęć w ramach Akademii Sportu Górnika Łęczna, 
a w szczególności grup szkoleniowych objętych programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN będą 
uczestniczyć w Zajęciach w jednolitych strojach treningowych oraz stosować się do wszystkich zaleceń 
i wymogów związanych z przystąpieniem grup szkoleniowych Akademii Górnika Łęczna do programu 
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN. 

11. W przypadku niezastosowania się do zaleceń i wymogów związanych z przystąpieniem grup szkoleniowych 
Akademii Piłkarskiej Górnika Łęczna  do programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN zarówno Klub i/lub 
Fundacją mogą wykluczyć Uczestnika z Zajęć, a w jego miejsce powołać innego Uczestnika Zajęć.  

12. Wykluczenie Uczestnika z Zajęć może również nastąpić w przypadku naruszenia postanowień regulaminu 
bądź niskiej oceny sztabu szkoleniowego dotyczącej sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich 
zawodniczki. Wykluczenie może nastąpić w dowolnym momencie trwania sezonu. 

13. Warunki o których mowa w §4 pkt. 12 dotyczą wszystkich Uczestników, Zajęć prowadzonych zarówno 
w ramach Akademii jak i Szkółki Piłkarskiej Górnika Łęczna. 

 
 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi późniejszymi zmianami Regulaminu można się zapoznać 
w siedzibie Klubu i/lub Fundacji oraz na www.gksgornik.leczna.pl. 

2. Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany rachunku bankowego, 
numer nowego rachunku bankowego zostanie przesłany Opiekunom pocztą elektroniczną na podany 
w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. 

http://www.gksgornik.leczna.pl/
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3. Wszelkie sprawy nieokreślone w niniejszym Regulaminie będą każdorazowo rozstrzygane przez Fundację.   
4. Prawo do interpretacji zgodnie z polskim prawem postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje 

wyłącznie Fundacji. 
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 r. 
 

Łęczna, dnia 1 października 2019 r. 

 

 

 

________________ 

Krzysztof Kwiatkowski 
Prezes Zarządu 

GKS Górnik Łęczna 
 
 
 
 
 

_______________ 

Dariusz Batyra 
Wiceprezes Zarządu 
GKS Górnik Łęczna 
 

 

 

 

________________ 

Maciej Grzywa 
Prezes Fundacji 

Akademia Sportu Górnika Łęczna 


