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ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, uchwalony na podstawie § 29 Statutu Klubu, określa zasady
członkostwa w Klubie, organizacji treningu piłkarskiego, warunki udziału w prowadzonym
przez Klub szkoleniu piłkarskim oraz meczach piłkarskich z udziałem prowadzonych przez
Klub drużyn. Określa prawa i obowiązki zawodników małoletnich, ich opiekunów
prawnych Seniorów oraz trenerów, a także sposób naboru (rekrutacji) prowadzonego
przez Klub.
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2. Członkiem Klubu Piłkarskiego Bór Oborniki Śląskie może zostać każdy kto wypełnił
„Deklarację członkowską”, a w przypadku osób niepełnoletnich po wyrażeniu zgody oraz
wypełnieniu deklaracji członkowskiej przez rodziców/opiekunów prawnych.

3. O przynależności do danej grupy treningowej decyduje Trener lub Koordynator, po
obiektywnej ocenie potencjału Zawodnika małoletniego.

4. Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia
zajęć treningowych z przyczyn niezależnych od Klubu, o czym Senior/Zawodnik
małoletni/opiekun prawny zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ II
DEFINICJE

1. Klub oznacza Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000220420.

2. Deklaracja Członkowska jest to umowa cywilno-prawna pomiędzy Rodzicem/Opiekunem
prawnym a Klubem, regulująca podstawowe prawa i obowiązki umawiających się stron w
zakresie udziału Zawodnika małoletniego w jednostkach treningowych oraz w
wydarzeniach sportowych.

3. Wydarzenie sportowe są to odbywane w ramach szkolenia piłkarskiego treningi piłkarskie,
turnieje i mecze piłkarskie, w tym odbywające się w ramach rozgrywek ligowych i
turniejów organizowanych przez te podmioty poza strukturami PZPN, mecze piłkarskie
organizowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej lub Polski Związek Piłki Nożnej w
ramach rozgrywek ligowych bądź pucharowych oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe
organizowane przez Klub lub odbywające się z udziałem Klubu, w tym obozy piłkarskie.

4. Działania marketingowe są to działania reklamowe, promocyjne i public relations
organizowane przez Klub, sponsorów Klubu lub podmioty trzecie, w których Klub
uczestniczy.

5. Trenerem Klubu jest szkoleniowiec związany z Klubem umową cywilno-prawną lub
wolontariacką, posiadający uprawnienia trenerskie, kierujący całokształtem szkolenia
piłkarskiego Zawodnika małoletniego/Seniora.

6. Asystent Trenera jest to osoba związana z Klubem umową cywilno-prawną lub
wolontariacką, posiadająca kwalifikacje do wsparcia w zajęciach szkoleniowych trenera
Klubu.

7. Zawodnik małoletni KP Bór Oborniki Śląskie, zwany dalej Zawodnikiem lub Zawodnikiem
małoletnim, jest to osoba małoletnia, w którego imieniu Rodzice/Opiekunowie prawni
zawarli z Klubem Deklarację Członkowską .

8. Rodzic/Opiekun prawny jest to osoba posiadająca władzę rodzicielską nad małoletnim,
bądź która została ustanowiona opiekunem prawnym małoletniego i sprawująca nad
małoletnim opiekę w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

9. Mecz — oznacza zarówno oficjalne mecze ligowe jak i mecze sparingowe, a także mecze
odbywające się w ramach turniejów bądź innych wydarzeń sportowych.

10. Senior – jest to pełnoletni zawodnik, reprezentujący barwy Klubu
11. Stypendium sportowe – może być przyznane Seniorowi lub Zawodnikowi małoletniemu

na pokrycie m.in kosztów dojazdu na treningi. Każdorazowo przyznanie stypendium,
odbywać się będzie na podstawie Uchwały Zarządu, podjętej na wniosek Seniora bądź
Zawodnika małoletniego.
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RODZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBU

1. Klub zapewnia:
a) prowadzenie szkolenia piłkarskiego przez wykwalifikowanych Trenerów oraz

możliwość udziału Zawodników małoletnich lun Seniorów w wydarzeniach
sportowych.

b) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia treningu (z wyłączeniem strojów Zawodników
małoletnich);

c) miejsce odpowiednie do przeprowadzenia treningu i zapewniające należyte
bezpieczeństwo zawodników.

d) ubezpieczenie uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadów.
2. Klub decyduje o harmonogramie treningów, ich czasie trwania i miejscu przeprowadzania.

W przypadku odwołania treningu z przyczyn losowych, Trener bądź pracownik Klubu
niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodników
małoletnich/Seniorów uprawnionych do udziału w treningu.

3. Klub oraz Trener nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym sprzęt sportowy
Zawodników małoletnich/Seniorów , przyniesiony przez nich na teren obiektu, na którym
odbywają się treningi.

RODZIAŁ IV
PRAWA TRENERA

1. Trener ma prawo do:
a) składania wniosku do Klubu z propozycją zmian, mających na celu polepszenie

warunków do przeprowadzania zajęć treningowych
b) zgłoszenia w uzgodnieniu z Trenerem Koordynatorem udziału drużyny z

prowadzonego przez siebie rocznika w danym wydarzeniu sportowym i obozie
sportowym,

c) decydowania w uzgodnieniu z Trenerem Koordynatorem o przydziale Zawodnika
małoletniego do danej grupy treningowej,

d) decydowania w uzgodnieniu z Trenerem prowadzącym inną grupę szkoleniową oraz
Trenerem Koordynatorem, o przeniesieniu Zawodnika małoletniego do innej grupy
treningowej,

e) powołania Zawodnika małoletniego/Seniora pod warunkiem posiadania przez niego
aktualnych badań lekarskich do danej kadry meczowej, a także decyzji o wymiarze
udziału Zawodnika małoletniego w wydarzeniach sportowych i obozach sportowych,

f) odsunięcia Zawodnika małoletniego / Seniora od treningu jeśli:
1) Trener będzie miał wątpliwości odnośnie stanu zdrowia Zawodnika,
2) Zawodnik spóźnił się na trening,
3) Zawodnik nienależycie zachowuje się w trakcie treningu,
4) Zawodnik został ukarany odsunięciem od treningu.

g) składania do Zarządu zaopiniowanego przez Trenera Koordynatora wniosku, o
przyznanie wyróżniającym się Zawodnikom małoletnim prowadzonego przez siebie
rocznika nagród i wyróżnień lub w przypadku naruszeń przez tychże Zawodników
małoletnich postanowień regulaminu, wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej,

h) odmowy opuszczenia grupy przez Zawodnika małoletniego w przypadku, gdy po
Zawodnika małoletniego zgłosi się osoba nieznana Trenerowi, bądź Trener poweźmie
wątpliwość, co do tożsamości odbierającego, bądź co do jego prawa do odebrania
dziecka (brak upoważnienia), bądź co do bezpieczeństwa dziecka.
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2. Trener jest w szczególności zobowiązany do realizacji całokształtu procesu szkoleniowego
Klubu Piłkarskiego Bór Oborniki Śląskie, obejmującego elementy przygotowania
fizycznego, taktycznego i techniki gry w piłkę nożną.

RODZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA MAŁOLETNIEGO/SENIORA

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy małoletni posiadający
aktualne badania lekarskie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w takich
zajęciach poprzez wypełnienie „Deklaracji członkowskiej" oraz na bieżąco opłacają
składkę członkowską.

2. Zawodnik małoletni oraz Senior zobowiązany jest do:
a) godnego reprezentowania barw klubowych, zarówno podczas meczy, treningów jak i

poza zajęciami;
b) regularnego oraz punktualnego uczestnictwa w zajęciach treningowych oraz

pozostałych imprezach organizowanych przez KP Bór Oborniki Śląskie;
c) uczestniczenia w treningach i meczach/turniejach w odzieży sportowej w barwach

Klubu.
d) przychodzenia na trening przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem

zajęć, w celu odpowiedniego przygotowania się do treningu oraz pomocy w
rozłożeniu sprzętu;

e) przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz ogólnie
rozumianych zasad bezpieczeństwa;

f) przestrzegania zasad FAIR-PLAY;
g) szacunku dla innych zawodników, pracowników Klubu, sędziów oraz osób

związanych z działalnością Klubu;
h) dbanie o dobro drużyny oraz koleżeńską atmosferę w drużynie;
i) zgłaszania Trenerowi lub Zarządowi Klubu wszelkich problemów związanych z

funkcjonowaniem drużyny;
j) sumiennego wykonywania poleceń Trenera prowadzącego zajęcia;
k) prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia;
l) trenowania w odpowiednim obuwiu piłkarskim oraz posiadania na każdym treningu

ochraniaczy, które winne być zakładane na każde polecenie Trenera;
m) dbanie o powierzony sprzęt treningowy oraz sprzęt, który jest własnością Klubu, a w

przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej
równowartość zniszczonego / utraconego sprzętu lub jego naprawy;

n) pomocy Trenerowi przy rozstawianiu sprzętu potrzebnego do treningu oraz jego
złożeniu po zakończeniu zajęć, na prośbę Trenera prowadzącego zajęcia

o) sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do treningów;
p) niezwłocznego zgłaszania Trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkich dolegliwości i

urazów, które wystąpiły w trakcie zajęć;
q) doskonalenia w czasie wolnym umiejętności piłkarskich poznanych podczas treningu.

3. Zawodnika małoletniego KP Bór Oborniki Śląskie obowiązuje zakaz palenia papierosów,
spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek narkotyków czy innych środków
odurzających.

4. Po zakończeniu meczu lub treningu należy zwrócić Trenerowi sprzęt, za wyjątkiem
sprzętu, którego opiekunowie prawni ponieśli całkowity koszt zakupu.

5. Podstawą do gry zawodnika małoletniego / Seniora w meczach jest jej regularne
uczestnictwo w treningach, a w przypadku nieobecności na zajęciach poinformowanie
Trenera o przyczynach i okresie nieobecności na zajęciach.
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6. Decyzję o powołaniu zawodnika małoletniego / Seniora na mecz ligowy / zawody / turniej
podejmuje Trener. Jest to decyzja wiążąca i niepodważalna.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Rodzic / Opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka
podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.

2. Rodzic / Opiekun prawny ma prawo do wsparcia przez Klub Sportowy procesu
wychowawczego swojego dziecka.

3. Rodzic / Opiekun prawny zawodnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji
niniejszego regulaminu.

4. Rodzic / Opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia aktualnych wyników badań
lekarskich dziecka (badania są ważne przez okres 12 miesięcy i są obowiązkowe dla
każdego ucznia / sportowca).

5. W trakcie treningów rodzice / opiekunowie prawni zawodnika powinni przebywać poza
boiskiem, na którym odbywają się zajęcia.

6. Rodzic / Opiekun prawny zobowiązuje się do:
a) kulturalnego zachowywania się podczas meczów, akceptowania decyzji Trenera oraz

sędziego, nie obrażania zawodników drużyny przeciwnej nie podważania autorytetu
Trenera, zarówno w obecności zawodników jak i innych Rodziców/Opiekunów
Prawnych. Wszelkie problemy należy zgłaszać Trenerowi lub Zarządowi Klubu;

b) regularnego opłacania składek członkowskich z góry do 10-tego dnia każdego
miesiąca w roku lub w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym z Zarządem
Klubu. W przypadku braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klub może
zawiesić dziecko w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości;

c) każdorazowego powiadomienia o nieobecności dziecka na treningu lub meczu
możliwie najszybciej przed jego rozpoczęciem;

d) zabezpieczenia dziecku drogi na trening oraz jego bezpieczny powrót do miejsca
zamieszkania;

e) aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez KP Bór Oborniki
Śląskie;

f) regularnego śledzenia strony internetowej Klubu, profilu na Facebooku w celu
pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu

7. W przypadku, gdy zawodnik ma być odebrany przez osobę inną niż opiekun prawny bądź
inną, niż wcześniej zgłoszona trenerowi - taka osoba musi legitymować się
upoważnieniem do odbioru zawodnika zawierającym: imię i nazwisko zawodnika, imię i
nazwisko oraz nr dowodu osobistego opiekuna prawnego udzielającego upoważnienia,
imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby odbierającej. Upoważniona osoba
ma obowiązek posiadać dowód osobisty i na żądanie trenera okazać dowód osobisty
potwierdzający jej tożsamość.

RODZIAŁ VII
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

1. Składka członkowska przeznaczona jest na realizację celów statutowych Klubu
Piłkarskiego Bór Oborniki Śląskie, czyli organizację sportowego szkolenia jego członków
oraz organizowania wszelkich Wydarzeń Sportowych.

2. Wysokość składki członkowskiej na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu na
podstawie Uchwały i podawana do wiadomości wszystkim członkom Klubu.
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3. W przypadku pierwszego stopnia pokrewieństwa wysokość składki członkowskiej ulega
obniżeniu o 50% na drugie i każde kolejne dziecko.
Przykład:
Jeden zawodnik: 100% składki członkowskiej
Dwóch zawodników: pierwszy 100% + drugi 50% składki członkowskiej
Trzech zawodników: pierwszy 100% + drugi 50% + trzeci 50% składki członkowskiej Itd.

4. Składka członkowska jest stała i obowiązuje w okresie wskazanym przez Zarząd Klubu.
Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości dni wolnych i świąt oraz od ilości dni
nieobecności na zajęciach treningowych.

5. Podpisanie deklaracji członkowskiej zobowiązuje do regularnego i terminowego opłacania
składek członkowskich, przelewem na konto bankowe Klubu, z góry do 10-tego dnia
każdego miesiąca.

6. Z uwagi na elektroniczną ewidencję wpłat, każdorazowo w tytule wpłaty składki
członkowskiej należy podać imię i nazwisko dziecka oraz okres, za który dokonana jest
wpłata.

7. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku Rodzica / Opiekuna
prawnego istnieje możliwość zmiany terminu płatności lub obniżenia składki
członkowskiej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu, po rozpatrzeniu wniosku.
Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurokpbor@gmail.com lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby: ul. Wolności 15, 55-120 Oborniki Śląskie.

ROZDZIAŁ VIII
Rezygnacja z członkostwa w Klubie Piłkarskim Bór Oborniki Śląskie

1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, Rodzic / Opiekun prawny zobligowany
jest do pisemnego poinformowania Zarządu Klubu o rezygnacji - najpóźniej do końca
miesiąca poprzedzającego rezygnację.

2. Rezygnację należy złożyć pisemnie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.

3. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurokpbor@gmail.com
lub na adres siedziby: ul. Wolności 15, 55-120 Oborniki Śląskie.

4. Wszelkie płatności wobec Klubu, muszą być rozliczone z dniem rezygnacji.

RODZIAŁ IX
ZMIANA BARW KLUBOWYCH I UDZIAŁ W TESTACH

1. Zawodnik małoletni/Senior ma obowiązek uzyskać zgodę Klubu na ewentualne testy w
innych klubach lub udział w treningach, turniejach, meczach, wydarzeniach sportowych
bądź działaniach marketingowych nieorganizowanych przez Klub, kontraktach
menadżerskich, w których Klub nie bierze udziału.

2. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 1 może skutkować nałożeniem na Zawodnika
małoletniego/Seniora kary, o której mowa w rozdziale X niniejszego Regulaminu.
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RODZIAŁ X
SANKCJE DYSCYPLINARNE WOBEC ZAWODNIKA

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, Zarząd Klubu na wniosek Trenera
zaopiniowany przez Trenera Koordynatora ma prawo nakładać na Zawodnika
małoletniego / Seniora sankcje dyscyplinarne w postaci:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) kary dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 3 meczów, przy czym do Klubu należy

decyzja, jakiego rodzaju meczy (ligowe, pucharowe, turnieje) dotyczy
dyskwalifikacja,

d) zawieszenia w prawach zawodnika na okres od 1 do 6 miesięcy,
e) wykluczenie Zawodnika małoletniego/Seniora z Klubu w przypadku rażącego

naruszania bądź nieprzestrzegania przez Seniora / Zawodnika małoletniego bądź
Rodzica/Opiekuna prawnego postanowień niniejszego Regulaminu, pomimo
pisemnego upomnienia skierowanego do Rodzica/Opiekuna prawnego
Zawodnika małoletniego.

2. Zarząd Klubu ma prawo usunąć Zawodnika małoletniego z listy zawodników, bądź
zawiesić w jego prawach, w przypadku gdy istnieją jakiekolwiek zaległości w opłatach z
tytułu składki członkowskiej za co najmniej 1 okres płatności.

3. Na wniosek Trenera lub Rodzica / Opiekuna prawnego Klub może czasowo zawiesić
zawodnika małoletniego w prawach zawodnika w przypadku uzyskiwaniu słabych
wyników w szkole.

4. Ponowne przywrócenie praw może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku poprawienia
ocen.

RODZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu o zmianach Zawodników
małoletnich/Seniorów/ Rodziców / Opiekunów prawnych. Informacja o zmianach w
regulaminie zostanie podana na stronie internetowej Klubu.

2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez Seniora /Zawodnika małoletniego lub
Rodzica / Opiekuna prawnego może być podstawą do odebrania członkostwa w Klubie
Piłkarskim Bór Oborniki Śląskie i wydalenia z Klubu.

3. Wszelkie sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez
Trenera, Zarząd Klubu lub prowadzącego zajęcia treningowe.
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