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Regulamin Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne i zadania Akademii 

 

§ 1 

Akademia, utworzona i prowadzona przez spółkę pod firmą Miejski Klub Sportowy 

„MIEDŹ” LEGNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ul. Żeglarskiej 5, 

zwaną dalej „MKS Miedź Legnica”, działa pod nazwą Akademia Piłkarska Miedzi Legnica. 

 

§ 2 

Akademia Piłkarska Miedzi Legnica, w której strukturach działa również Akademia 

Bramkarska Miedzi Legnica oraz skierowany do najmłodszych zawodników projekt Miedź 

Kids, zwane dalej łącznie „Akademią”, jest projektem MKS Miedź Legnica zapewniającym 

szkolenie Zawodników i Zawodniczek piłki nożnej w wieku od 4 do 21 lat. Ilekroć w 

niniejszym regulaminie mowa jest o Zawodniku, należy przez to rozumieć Zawodnika lub 

Zawodniczkę Akademii.  

 

§ 3 

1. Głównymi zadaniami Akademii są: 

a) stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania gry w piłkę nożną, 

b) stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz do rozwoju psychicznego  

i fizycznego, możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestniczenia w 

życiu kulturalnym, sportowym i turystyce, 

c) wyszkolenie pod względem sportowym Zawodników do gry w pierwszym zespole 

MKS Miedzi Legnica, czołowym klubie kraju lub zespole zagranicznym, 

d) korelacja zajęć sportowych ze szkolnymi, 

e) monitoring postępów Zawodników, 

f) stworzenie jednolitego systemu szkolenia dla trenerów Akademii, 
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g) monitorowanie pracy trenerów Akademii oraz zapewnienie im odpowiednich 

warunków do pracy, 

h) selekcja najzdolniejszej młodzieży w mieście, regionie oraz kraju do zespołów 

młodzieżowych Akademii, 

i) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Swoje zadania Akademia realizuje w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami 

prawnymi) Zawodników, szkołami, do których uczęszczają Zawodnicy, trenerami 

prowadzącymi Zawodników oraz z podmiotami prowadzącymi działalność sportową. 

 

Rozdział II 

Kierownictwo Akademii 

 

§ 4 

Działalnością Akademii kierują: 

 Dyrektor Akademii – Trener Koordynator 

 Kierownik ds. Organizacyjnych Akademii 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Dyrektorze, należy przez to rozumieć 

Dyrektora Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica – Trenera Koordynatora. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Kierowniku, należy przez to rozumieć 

Kierownika ds. Organizacyjnych Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. 

 

§ 5 

1. Akademią kieruje Dyrektor. 

2. Do kompetencji Dyrektora należy: 

a) nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży 

skupionej w Akademii, 

b) diagnoza i analiza aktualnego stanu szkolenia dzieci i młodzieży, 

c) opracowanie podstaw merytorycznych oraz organizacyjno-finansowych w celu 

wprowadzenia i rozwijania profesjonalnego programu szkolenia piłkarskiego, na który 

składają się w szczególności model gry, model szkolenia, model treningu 

motorycznego, model treningu mentalnego, model analizy gry, model 

indywidualizacji procesu treningowego i indywidualna ścieżka rozwoju zawodnika, 

d) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wartości Akademii, Zawodników i trenerów 

Akademii, 
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e) wykonywanie innych zadań organizacyjnych, administracyjnych, porządkowych i 

pedagogicznych zleconych przez Zarząd MKS Miedź Legnica. 

3. Za sprawy organizacyjne Akademii odpowiada Kierownik. 

4. Do kompetencji Kierownika należy: 

a) przygotowanie harmonogramów treningów grup młodzieżowych Akademii i 

zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej, 

b) przygotowanie terminarzy grup młodzieżowych Akademii, 

c) organizowanie pracy trenerów Akademii i Zawodników, 

d) zapewnienie transportu Zawodnikom na mecze piłkarskie oraz turnieje, a w razie 

potrzeby również prowiantu, 

e) informowanie rodziców oraz osób zainteresowanych o wydarzeniach mających 

miejsce w Akademii, 

f) pomoc trenerom w sprawach rejestracyjnych drużyn oraz Zawodników do rozgrywek, 

g) wykonywanie innych zadań organizacyjnych, administracyjnych, porządkowych i 

pedagogicznych zleconych przez Dyrektora i/lub Zarząd MKS Miedź Legnica. 

 

Rozdział III 

Trenerzy i Pracownicy Akademii 

 

§ 6 

1. Zadania Akademii realizują trenerzy posiadający kwalifikacje do szkolenia Zawodników 

oraz pracownicy administracyjni. 

2. Trenerzy prowadzą pracę opiekuńczą i wychowawczą z Zawodnikami. Są odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo Zawodników w czasie zajęć sportowych. Do ich obowiązków należą w 

szczególności: 

a) stwarzanie Zawodnikom odpowiednich warunków do gry w piłkę nożną, 

b) realizowanie obowiązującego programu szkolenia sportowego Akademii, na który 

składają się w szczególności model gry, model szkolenia, model treningu 

motorycznego, model treningu mentalnego, model analizy gry, model 

indywidualizacji procesu treningowego i indywidualna ścieżka rozwoju zawodnika, 

c) rozpoznanie potrzeb psychofizycznych Zawodników i stymulowanie ich rozwoju, 

d) kształtowanie u Zawodników samodzielności i poczucia odpowiedzialności oraz 

umiejętności funkcjonowania w grupie, 
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e) udzielanie porad i pomocy Zawodnikom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach 

koleżeńskich, 

f) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają Zawodnicy oraz z ich rodzicami 

(opiekunami prawnymi), kierownictwem Akademii oraz Zarządem MKS Miedź 

Legnica, 

g) udział w warsztatach, konsultacjach i spotkaniach szkoleniowych oraz innych 

spotkaniach i imprezach sportowych organizowanych w Akademii, w szczególności 

w dniach talentu, otwartych konsultacjach dla rodziców, 

h) ścisłe przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego, w szczególności 

związanego z ogłoszonym stanem epidemii oraz stosowanie wymaganych środków 

higieny i ochrony osobistej. 

3. Trener ma prawo do: 

a) korzystania z interwencji policji i straży miejskiej w szczególnych wypadkach 

(sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu Zawodnika), 

b) kierowania na przeprowadzenie testów na obecność narkotyków i/lub alkoholu w 

organizmie Zawodnika, w przypadkach podejrzenia stanu nietrzeźwości Zawodnika 

i/lub zażycia środków odurzających, 

c) przeprowadzania testów sportowych w wyznaczonych wcześniej terminach, celem 

weryfikowania postępów lub ich braków u Zawodników. 

 

Rozdział IV 

Zawodnicy 

 

§ 7 

1. O przyjęciu do Akademii decydują trenerzy Akademii w porozumieniu z Dyrektorem. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Akademii mają Zawodnicy, którzy pozytywnie zaliczą 

testy naborowe do Akademii.  

3. Zawodników obowiązują wszystkie ogólnie przyjęte normy zachowań społecznych, 

wynikające z funkcjonowania w środowisku sportu profesjonalnego, jak i poza nim. 

4. Zawodnicy mają prawo do uzyskania od kadry trenerskiej pełnej informacji o 

harmonogramie szkolenia, wyjazdów, terminarzach rozgrywek i indywidualnego profilu 

zawodnika (IPZ). Z przyczyn niezależnych od MKS Miedź Legnica, przedstawiony 

wcześniej kalendarz sportowy oraz harmonogram treningów i zajęć może ulec zmianom 

lub modyfikacji. 
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5. Zawodnicy są zobowiązani potwierdzać swój udział w procesie szkoleniowym na liście 

obecności u trenera lub kierownika drużyny. 

6. Zawodnicy są zobowiązani uczestniczyć w procesie szkoleniowym oraz w zawodach 

sportowych ubrani w klubowy sprzęt sportowy wskazany przez kierownictwo Akademii, 

oznakowany barwami i logotypami Akademii. W poszczególnych grupach szkoleniowych 

powyższy obowiązek może wiązać się z koniecznością nabycia sprzętu sportowego na 

własny koszt, w szczególności w przestrzeni Miedź Kids. W przypadku braku ubioru w 

klubowy sprzęt sportowy, wskazany przez kierownictwo Akademii, Zawodnik nie 

zostanie dopuszczony przez trenera prowadzącego do zajęć treningowych i meczowych. 

7. Do podstawowych obowiązków Zawodnika należy:  

a) reprezentowanie MKS Miedź Legnica w krajowych i międzynarodowych zawodach 

sportowych, 

b) dołożenie należytej staranności w wykonywaniu obowiązków zawodniczych 

związanych z reprezentowaniem barw MKS Miedź Legnica w rozgrywkach, a w 

szczególności obowiązków związanych z udziałem we wszelkich zajęciach 

sportowych wskazanych przez MKS Miedź Legnica, 

c) aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym, 

d) przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, 

e) zapewnienie sobie odpowiedniego obuwia sportowego, a w razie konieczności 

również rękawic bramkarskich, podczas meczów piłkarskich, treningów, zgrupowań 

oraz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Akademię lub MKS 

Miedź Legnica, 

f) niezawieranie indywidualnych umów reklamowych bez zgody Dyrektora oraz 

nieprzyjmowanie postaw, które w jakikolwiek sposób byłyby sprzeczne z 

wizerunkiem Akademii, MKS Miedź Legnica i tworzonego przez niego wizerunku 

Zawodnika oraz sponsorów i partnerów MKS Miedź Legnica, 

g) powstrzymywanie się od zachowań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na 

niemożność lub jakość wykonywania przez Zawodnika obowiązków związanych z 

przynależnością do Akademii, a w szczególności działań takich jak: 

 spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, środków odurzających i innych 

środków halucynogennych, substancji szkodliwych dla zdrowia lub zabronionych 

przez obowiązujące prawo antydopingowe, pod rygorem usunięcia z Akademii w 

trybie natychmiastowym z winy Zawodnika,  



 

6 

 indywidualne uprawianie sportu i rekreacji ruchowej w zakresie: alpinizmu i 

turystyki wysokogórskiej, sportów motorowych, narciarskich, łyżwiarskich, 

żeglarskich, płetwonurkowania, sportów lotniczych, dalekowschodnich sportów i 

sztuk walki, kickboxingu, sportów o charakterze strzeleckim i obronnym, a także 

innych, stwarzających potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia właściwej 

kondycji psychofizycznej Zawodnika, chyba że uzyska on zgodę Dyrektora 

(powyższy obowiązek nie dotyczy zajęć ruchowych prowadzonych w ramach 

zajęć szkoleniowych), 

 brania udziału w meczach, rozgrywkach piłki nożnej halowej, chyba że uzyska on 

zgodę Dyrektora, 

 prezentowanie postawy, która w jakikolwiek sposób byłaby sprzeczna z 

wizerunkiem Akademii oraz obrazem reklamowym przedstawionym przez 

właściciela, sponsorów i partnerów MKS Miedź Legnica, 

h) zachowanie w każdym wypadku sportowej postawy na boisku i innych miejscach 

publicznych, 

i) przebywanie w miejscu zamieszkania po godz. 22.00. 

8. Na Zawodnikach czerpiących dochody z tytułu uprawiania piłki nożnej spoczywają 

obowiązki polegające na pełnym wywiązywaniu się z zawartych indywidualnie z MKS 

Miedź Legnica umów, a ponadto obowiązują ich zasady uregulowane i opisane w 

niniejszym regulaminie. 

 

Rozdział V 

Bursa 

 

§ 8 

 1. MKS Miedź Legnica prowadzi Bursę dla Młodzieży, zwaną dalej „Bursą”, z siedzibą w 

Legnicy. 

 2. MKS Miedź Legnica stanowi organ prowadzący Bursę, w rozumieniu stosownych 

przepisów prawa. 

 

§ 9 

1. Bursa dla Młodzieży jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie  uczniom szkół 

podstawowych i średnich w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania. 
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2. Zawodnicy są uprawnieni do zamieszkiwania w Bursie, z pierwszeństwem przyznania 

miejsca w Bursie przed innymi uczniami, pod warunkiem zawarcia z MKS Miedź 

Legnica umowy w sprawie pobytu w Bursie przez rodziców (opiekunów prawnych) 

Zawodników (w przypadku Zawodników niepełnoletnich) lub Zawodników osobiście (w 

przypadku Zawodników pełnoletnich). 

 

§ 10 

1. Zadaniem Bursy jest: 

a) zapewnienie całodobowej opieki wychowankom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, 

b) stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, do rozwoju psychicznego  

i fizycznego, możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestniczenia w 

życiu kulturlnym, sportowym i turystyce, 

c) zapewnienie warunków do nauki i pomoc w niej, 

d) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, kształtowanie i rozwijanie samodzielności 

i samorządności wychowanków, 

e) zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków 

zakwaterowania, 

f) umożliwienia wychowankom zapewnienia całodziennego wyżywienia. 

2. Swoje zadania Bursa realizuje w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) 

wychowanków, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, z trenerami prowadzącymi 

wychowanka oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

 

Rozdział VI 

Finanse i dokumentacja Akademii 

 

§ 11 

1. Akademia pozyskuje środki na prowadzenia działalności z opłat za szkolenie wnoszonych 

przez rodziców (prawnych opiekunów) Zawodników, subwencji i dotacji celowych oraz 

darowizn. 

2. Działalność Akademii nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku. Cały dochód z 

prowadzonej działalności będzie przeznaczony na dalszy rozwój Akademii i nie będzie 

przeznaczony do podziału między akcjonariuszy MKS Miedź Legnica. 
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3. Podstawowym dokumentem potwierdzającym przyjęcie Zawodnika do Akademii i 

uprawniającym do uczestnictwa w szkoleniu jest wypełniony i podpisany przez rodzica 

(opiekuna prawnego) Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz Zgłoszenia dostępny jest u 

trenera prowadzącego Zawodnika, w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej 

www.akademia.miedzlegnica.eu. 

4. MKS Miedź Legnica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu Zawodników w Bursie 

oraz ewidencję i dokumentację związaną z grą Zawodników w Akademii, która obejmuje 

w szczególności: 

a) księgę ewidencji wychowanków, 

b) dzienniki zajęć, 

c) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

d) roczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

e) dzienniki pracy trenerów, również w formie platformy internetowej,  

f) ewidencję Zawodników przypisaną do każdej grupy młodzieżowej, również w formie 

platformy internetowej. 

 

§ 12 

1. Opłaty za szkolenie w Akademii są obowiązkowe, jednakże Dyrektor może podjąć 

decyzję o przyznaniu Zawodnikowi szczególnego upustu, ustalonego indywidualnie, w 

opłacie za szkolenie. W każdej grupie istnieje możliwość przyznania indywidualnego 

upustu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dla jednego Zawodnika, o szczególnej 

sytuacji rodzinnej bądź finansowej oraz wyjątkowych umiejętnościach sportowych. 

Decyzja wydawana jest przez Dyrektora na umotywowany pisemny wniosek rodziców 

(opiekunów prawnych) Zawodnika oraz na podstawie pozytywnej opinii trenera danego 

Zawodnika. Podjęcie decyzji o przyznaniu indywidualnego upustu w opłacie za szkolenie 

pozostaje całkowicie w gestii kierownictwa Akademii, a rodzicom (opiekunom prawnym) 

nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

2. Wysokość opłat za szkolenie, ustalona ryczałtowo za miesiąc szkolenia, uzależniona jest 

od grupy wiekowej, do której należy Zawodnik, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 

poniżej i wynosi: 

a) grupy U5-U10 - 130,00 zł (sto trzydzieści złotych) netto za miesiąc szkolenia, 
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b) grupy U11-U13, obejmujące Zawodników będących uczniami Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego „Miedź Legnica” - 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) netto za miesiąc 

szkolenia,  

c) grupy selekcyjne U11-U13, obejmujące Zawodników nie będących uczniami Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica” – opłata netto za miesiąc szkolenia 

uzależniona od ilości treningów w tygodniu szkoleniowym: 1 trening – opłata 50,00 zł 

(pięćdziesiąt złotych), 2 treningi – opłata 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych), 3 

treningi – opłata 130,00 zł (sto trzydzieści złotych), 

d) grupa dziewczynek – 130,00 zł (sto trzydzieści złotych) netto za miesiąc szkolenia. 

3. Wysokość opłat za szkolenie w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, niezależnie od 

grupy wiekowej Zawodników, wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) netto za 

miesiąc szkolenia. W przypadku Zawodnika Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, 

który jednocześnie szkoli się w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica oraz dodatkowo 

w innej grupie Akademii, opłata za szkolenie w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica 

wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia. 

4. Jeżeli w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał jedynie 2 (dwa) 

tygodnie lub mniej, opłata za szkolenie zostanie naliczona w wysokości 50 % 

(pięćdziesiąt procent) opłaty, o której mowa w ust. 2-3 powyżej. Jeżeli natomiast w 

danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał powyżej 2 (dwa) 

tygodni, opłata za szkolenie zostanie naliczona w pełnej wysokości opłaty, o której mowa 

w ust. 2-3 powyżej. 

5. Faktury VAT z tytułu opłat za szkolenie wystawiane są za następujące okresy 

szkoleniowe, z terminem zapłaty: 

a) w grupach wskazanych w ust. 2 powyżej za jesienny okres szkoleniowy – miesiące od 

lipca (ewentualna zmiana daty może wynikać z decyzji Zarządu MKS Miedź Legnica) 

do grudnia danego roku, z terminem płatności do 15 listopada, 

b) w grupach wskazanych w ust. 2 powyżej za wiosenny okres szkoleniowy – miesiące 

od stycznia do czerwca danego roku, z terminem płatności do 15 kwietnia, 

c) w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica – za każdy miesiąc szkolenia, z terminem 

płatności 7 dni. 

Rodzic (opiekun prawny) Zawodnika zobowiązany jest do uiszczania opłat za szkolenie 

przelewem na rachunek bankowy MKS Miedź Legnica prowadzony przez ING Bank 

Śląski S.A. o numerze 11 1050 1575 1000 0024 0228 6609, Miejski Klub Sportowy 

„MIEDŹ” LEGNICA S.A., ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica. W tytule przelewu opłaty za 
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szkolenie należy podać imię i nazwisko Zawodnika oraz za jaki okres jest uiszczana 

opłata. 

5. Opłata za szkolenie nie będzie pobierana bądź – w razie uprzedniego wystawienia faktury 

z tytułu opłat za szkolenie i/lub uiszczenia opłaty – MKS Miedź Legnica dokona 

właściwej korekty wystawionej faktury i/lub uiszczonej opłaty, w przypadku, gdy 

Zawodnik nie mógł uczestniczyć przez okres co najmniej 2 (dwóch) tygodni w procesie 

szkolenia w wyniku przewlekłej choroby, uszczerbku na zdrowiu lub sytuacji niezależnej 

od Zawodnika, jeżeli pisemny wniosek w sprawie odstąpienia od pobierania opłat zostanie 

złożony przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności go uzasadniających, zarówno kierownictwu Akademii, jak i trenerowi 

prowadzącemu Zawodnika. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być 

stosownie udokumentowany i zawierać dokładne wskazanie okresu, w którym Zawodnik 

nie mógł/nie będzie mógł uczestniczyć w procesie szkolenia. Zaniechanie dopełniania 

formalności, o których mowa powyżej, pozbawia rodziców (opiekunów prawnych) 

Zawodnika roszczenia o odstąpienie od pobierania opłat za szkolenie za okres 

szkoleniowy, za który została już wystawiona faktura. Niemożność uczestniczenia w 

procesie szkolenia przez okres do 2 (dwóch) tygodni nie zwalnia rodziców (opiekunów 

prawnych) Zawodnika z obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie w pełnej wysokości za 

dany okres szkoleniowy.  

6. Opłata za szkolenie nie będzie pobierana bądź – w razie uprzedniego wystawienia faktury 

z tytułu opłat za szkolenie i/lub uiszczenia opłaty – MKS Miedź Legnica dokona 

właściwej korekty wystawionej faktury i/lub uiszczonej opłaty, w przypadku, gdy 

Zawodnik zrezygnuje z uczestniczenia w procesie szkolenia i pisemny wniosek w sprawie 

rezygnacji zostanie złożony przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie do 25-go 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, zarówno kierownictwu Akademii, jak 

i trenerowi prowadzącemu Zawodnika. Rezygnacja z uczestniczenia w procesie szkolenia 

następuje od pierwszego dnia nowego miesiąca kalendarzowego, wyłącznie w razie 

dopełnienia formalności, o których mowa powyżej. Niedochowanie warunków rezygnacji, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, pozbawia rodziców (opiekunów prawnych) 

Zawodnika roszczenia o odstąpienie od pobierania opłat za szkolenie za okres 

szkoleniowy, za który została już wystawiona faktura.  

7. W sytuacji gdy w Akademii szkolonych jest w tym samym czasie co najmniej dwoje 

Zawodników z jednej rodziny (rodzeństwo), zostanie pobrana za szkolenie wszystkich 
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ww. Zawodników opłata w wysokości jednej opłaty za szkolenie, w wysokości 

najwyższej z należnych opłat.  

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) 

 

§ 13 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do zapoznania się z Indywidualnym Profilem 

Zawodnika (IPZ) podczas konsultacji szkoleniowych z trenerem prowadzącym, po 

rundzie jesiennej (grudzień) i wiosennej (czerwiec). O miejscu i terminie zebrania trener 

będzie informować podczas treningów i za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 

do kontaktu wskazany przez rodziców (opiekunów prawnych) w Formularzu zgłoszenia. 

2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się 

nie kontaktować się z Zawodnikami i trenerami, ponieważ wpływa to na ich 

dekoncentrację.  

3. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie prawni oraz kibice (osoby postronne) 

powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w jego obrębie, na którym 

odbywają się zawody, jednakże poza płytą boiska (w strefie określonej przez trenera 

prowadzącego lub gospodarza obiektu). 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) w czasie meczów i treningów winni zachowywać się 

kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za 

szkolenie na wskazany numer konta bankowego MKS Miedź Legnica. MKS Miedź 

Legnica nie zwraca pieniędzy za nieobecności Zawodnika na zajęciach, za wyjątkiem 

przypadków opisanych w § 12 ust. 6 i 7 regulaminu. W przypadku, gdy Zawodnik jest 

chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.  

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się zaopatrzyć Zawodnika w klubowy sprzęt 

sportowy, wskazany przez kierownictwo Akademii, a także dbać o to, by Zawodnik 

uczestniczył w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych każdorazowo ubrany w 

ww. sprzęt. Rodzice (opiekunowie prawni) akceptują, że nabycie sprzętu sportowego dla 

Zawodnika może wiązać się z dodatkową odpłatnością, w szczególności w przestrzeni 

Miedź Kids. W przypadku braku ubioru w klubowy sprzęt sportowy, wskazany przez 

kierownictwo Akademii, Zawodnik nie zostanie dopuszczony przez trenera prowadzącego 

do zajęć treningowych i meczowych.  
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7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są powiadomić trenera prowadzącego 

drużynę o każdej nieobecności Zawodnika na treningu.  

8. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia Zawodnika w procesie szkolenia, rodzic 

(opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić MKS Miedź Legnica pisemnie, 

najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, kierownictwo 

Akademii, jak i trenera prowadzącego Zawodnika.  

9. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, 

zarówno w obecności swoich dzieci, Zawodników, jak i innych rodziców (opiekunów 

prawnych). Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do 

trenera prowadzącego lub Kierownika. 

10. Każdy rodzic (opiekun prawny), którego dziecko zostanie przyjęte do Akademii ma 

obowiązek zapoznać się z przedmiotowym regulaminem, którego treść dostępna jest w 

formie pisemnej w siedzibie Akademii oraz w formie elektronicznej na stronie 

internetowej www. miedzlegnica.eu - zakładka AKADEMIA.  

 

Rozdział VIII 

Rodzaje wyróżnień 

 

§ 14 

1. Zasadniczymi wyróżnieniami Zawodników są:  

a) pochwała, 

b) list gratulacyjny, 

c) dyplom uznania, 

d) nagroda rzeczowa, 

e) nagroda pieniężna. 

2. O rodzaju wyróżnienia (w tym nagrody rzeczowej) bądź wysokości nagrody pieniężnej 

decyduje Dyrektor i/lub Zarząd MKS Miedź Legnica, według swobodnego uznania, a 

Zawodnikowi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

3. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Dyrektor i/lub Zarząd MKS Miedź 

Legnica.  

 

Rozdział IX 

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania 
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§ 15 

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec Zawodników są: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów, 

d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy, 

e) kara finansowa. 

2. Zasady nakładania i wysokość kar finansowych uregulowane są w uchwalonym odrębnie 

przez Zarząd MKS Miedź Legnica "Regulaminie drużyn MKS "MIEDŹ" LEGNICA 

S.A.". 

3. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera 

prowadzącego lub rodzica/opiekuna prawnego, można podjąć decyzję o czasowym 

zawieszeniu w prawach Zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

1. MKS Miedź Legnica zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie. O zmianie regulaminu MKS Miedź Legnica będzie informować za 

pośrednictwem strony internetowej Akademii.  

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z postanowień regulaminu może 

być podstawą do usunięcia z Akademii.  

3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, ma prawo i 

obowiązek rozstrzygać Dyrektor bądź Zarząd MKS Miedź Legnica. 

 

 

Legnica, dnia 12 lipca 2021 r. 

 
     Wiceprezes Zarządu  Członek Zarządu  

              

               Marta Żołędziewska   Tomasz Brusiło  

  


