REGULAMIN AKADEMII

MAŁYCH MISTRZÓW

§1
FUNDACJA
Fundacja Akademia Sportu zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

0000441521,

której

Fundatorem jest Artur Siódmiak, nazywana dalej FUNDACJĄ, prowadzi działalność w
zakresie:
1)

prowadzenia działalności sportowej w dziedzinie piłki ręcznej będącej sportem w
rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857
z 2010 roku);

2)

upowszechniania i tworzenia warunków dla uprawniania piłki ręcznej przez dzieci,
młodzież i osoby dorosłe;

3)

upowszechniania i tworzenia warunków dla uprawniania piłki ręcznej przez osoby
niepełnosprawne;

4)

propagowania i działania na rzecz tworzenia warunków zdrowego i aktywnego trybu
życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową;

5)

propagowania i tworzenia warunków rozwoju idei aktywnego wypoczynku dzieci i
młodzieży, jako istotnego elementu rozwoju i wychowania;

6)

wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez
Wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową;

7)

popularyzowania postaw aktywnego wypoczynku osób starszych;

8)

popularyzowania wzorców i autorytetów sportowych dla kształtowania właściwych
postaw społecznych;

9)

krzewienia sportowej rywalizacji oraz zasad fair play wśród dzieci i młodzieży;

10) przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez wychowanie
fizyczne, sport i rekreację ruchową;
11) kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych;
12) wsparcia wyróżniającej się młodzieży w kształtowaniu rozwoju sportowego i karier
sportowych.
§2
ZAJĘCIA SPORTOWE
1.

Jedną z form realizacji celów, o których mowa w §1 punkty 1-6 oraz 8-12 jest
organizowanie w różnych miejscach pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
(dalej jako: Zajęcia) dla dzieci (dalej jako: Uczestnicy), pod nazwą: Akademia
Małych Mistrzów lub pod innymi nazwami.
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2.

Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w zakresie piłki ręcznej oraz w zakresie
ogólnorozwojowym.

3.

Niezależnie od Zajęć FUNDACJA może organizować dla Uczestników również obozy i
zgrupowania sportowe oraz różnorodne formy współzawodnictwa sportowego.

4.

Zajęcia będą prowadzone w okresie nauki szkolnej. W okresie ferii szkolnych oraz
wakacji mogą być organizowane obozy i zgrupowania sportowe. Różnorodne formy
współzawodnictwa sportowego mogą być organizowane zarówno w okresie nauki
szkolnej, jak i w okresie ferii szkolnych oraz wakacji.

§3
ZASADY OGÓLNE
1.

Zajęcia odbywają się w grupach od 20 do 25 Uczestników, w godzinach i dniach
tygodnia podanych do wiadomości rodziców Uczestników. W wyjątkowych wypadkach
Zajęcia mogą odbywać się w grupach o liczebności mniejszej lub większej, aniżeli
podana wyżej. Poszczególne Zajęcia mogą odbywać się w grupach łączonych lub w
częściach grup.

2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o rodzicach Uczestników, należy przez
to określenie rozumieć również prawnych opiekunów Uczestników.

3.

Rodzice przyjmują do wiadomość, że z udziałem w każdych zajęciach sportowych
oraz

sportowo-rekreacyjnych,

jak

również

we

współzawodnictwie

sportowym

związane jest ryzyko doznania kontuzji.
4.

Osoby prowadzące Zajęcia ustalają skład poszczególnych grup w zależności od wieku
i umiejętności poszczególnych Uczestników.

5.

Zajęcia

będą

prowadzone

przez

osoby

posiadające

odpowiednie

kwalifikacje,

wybrane i zaakceptowane przez FUNDACJĘ, w tym również osobiście przez Artura
Siódmiaka.
6.

W Zajęciach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, których stan zdrowia na to
pozwala.

7.

Czas trwania poszczególnych Zajęć będzie ustalony przez osoby prowadzące Zajęcia
w zależności od wieku i umiejętności poszczególnych Uczestników, jednakże nie
będzie krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 90 minut. Harmonogram i czas trwania
poszczególnych zajęć zostanie podany do wiadomości rodziców Uczestnika, przed
rozpoczęciem Zajęć.

8.

Zajęcia lub ich fragmenty, a także formy współzawodnictwa sportowego, obejmujące
wizerunek Uczestników lub także ich rodziców mogą być utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz lub rejestrujących obraz i dźwięk wyłącznie w celach
szkoleniowych lub w celach promocyjnych FUNDACJI lub poszczególnych Zajęć, na co
rodzice wyrażają zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
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9.

Za podróż Uczestnika na Zajęcia oraz z Zajęć odpowiedzialni są jego rodzice, przy
czym Uczestnik powinien przybyć na Zajęcia na minimum 15 minut przed ich
rozpoczęciem.

10. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach, bez względu na jej przyczynę, nie stanowi
podstawy do zwrotu opłaty za udział w Zajęciach lub jej części.
11. FUNDACJA zapewnia pomieszczenia oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzania
Zajęć, z wyjątkiem strojów sportowych oraz obuwia Uczestników.
12. Osoba prowadząca zajęcia oraz FUNDACJA może wykluczyć Uczestnika z danych
Zajęć, jeżeli oceni, że stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na udział w Zajęciach, jak
również z uwagi na inne okoliczności dotyczące Uczestnika utrudniające lub
uniemożliwiające odbywanie Zajęć z innymi Uczestnikami takie jak: agresywne
zachowanie Uczestnika podczas Zajęć lub poza nimi; lekceważący stosunek do Zajęć,
do osób prowadzących Zajęcia lub do innych Uczestników; używanie zwrotów i
wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe; niezadowalający stan higieny;
niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w §4; naruszenia
obowiązków Uczestnika, o których mowa w §5 ust. 3. Wykluczenie, o którym mowa
powyższej następuje w formie ustnej decyzji osoby prowadzącej zajęcia. W
przypadku, o którym mowa powyżej opłata za udział w Zajęciach nie jest zwracana.
13. Fundacja Akademia Sportu może samodzielnie lub na wniosek osoby prowadzącej
Zajęcia wykluczyć Uczestnika z Zajęć na stałe, jeżeli oceni, że stan zdrowia
Uczestnika nie pozwala na trwały udział w Zajęciach, jak również z uwagi na inne
powtarzające się okoliczności dotyczące Uczestnika utrudniające lub uniemożliwiające
odbywanie Zajęć z innymi Uczestnikami takie jak: agresywne zachowanie Uczestnika
podczas Zajęć lub poza nimi; lekceważący stosunek do Zajęć, do osób prowadzących
Zajęcia lub do innych Uczestników; używanie zwrotów i wyrazów powszechnie
uważanych za obraźliwe; niezadowalający stan higieny; niespełnienie któregokolwiek
z warunków, o których mowa w §4; naruszenia obowiązków Uczestnika, o których
mowa w §5 ust. 3. Wykluczenie, o którym mowa powyższej następuje w formie
pisma lub w formie wiadomości email, przesłanych na adres rodziców Uczestnika. W
przypadku, o którym mowa powyżej rodzice zwolnieni są z ponoszenia opłaty za
miesiące przypadające po miesiącu, w którym nastąpiło wykluczenie. Wykluczenie
skutkuje

rozwiązaniem

umowy,

o

której

mowa

w

§4

pkt.

2

w

trybie

natychmiastowym.
§4
WARUNKI PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA
Dziecko może uczestniczyć w Zajęciach, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
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1)

dziecko jest w wieku od 5 lat do 13 lat, przy czym w szczególnych okolicznościach do
udziału w Zajęciach mogą zostać dopuszczone dzieci młodsze lub starsze, aniżeli
wskazano w powyżej, na podstawie decyzji osoby prowadzącej zajęcia, FUNDACJI lub
Artura Siódmiaka;

2)

rodzice oraz FUNDACJA podpiszą umowę na organizowanie pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych;

3)

rodzice przedłożą najpóźniej w momencie podpisania umowy, o której mowa w
punkcie 2, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału dziecka w
zajęciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych;

4)

rodzice będą uiszczać regularnie opłatę za udział dziecka w zajęciach w wysokości
wynikającej z umowy, o której mowa w punkcie 2;

5)

rodzice wykupią ubezpieczenie dziecka od skutków wypadków związanych z udziałem
w Zajęciach lub przedłożą kopię polisy ubezpieczeniowej bądź oświadczenie o
ubezpieczeniu dziecka najpóźniej w momencie podpisania umowy, o której mowa w
punkcie 2;

6)

rodzice będą utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w punkcie 5 przez cały
okres uczestniczenia dziecka w Zajęciach i będą przekazywać FUNDACJI kopie polis
ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia na kolejne
okresy w ciągu 7 dni od dnia ustania ubezpieczenia za poprzedni okres.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.

W Zajęciach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, których stan zdrowia na to
pozwala oraz w stosunku, do których spełnione są wszystkie warunki, o których
mowa w §4.

2.

Uczestnik ma prawo do:
a) udziału w Zajęciach, w tym konsultowania się z osobami prowadzącymi Zajęcia
odnośnie do treningów poza Zajęciami, sposobu odżywiania oraz przebiegu
kariery;
b) korzystania ze sprzętu sportowego podczas Zajęć;
c) udziału w obozach i zgrupowaniach sportowych, przy czym udział w obozach i
zgrupowaniach

sportowych

może

być

połączony

z

obowiązkiem

uiszczenia

dodatkowej opłaty oraz obowiązkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia;
d) udziału w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego, przy czym udział
w niektórych formach współzawodnictwa sportowego może być połączony z
obowiązkiem

uiszczenia

dodatkowej

opłaty

oraz

obowiązkiem

wykupienia

dodatkowego ubezpieczenia.
3.

Uczestnik zobowiązany jest do:
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a) udziału w Zajęciach w grupie i w terminach określonych przez osobę prowadzącą
zajęcia, zmiana grupy lub terminu Zajęć możliwa jest wyłącznie za zgodą osoby
prowadzącej Zajęcia danej grupy oraz grupy, do której chciałby przyłączyć się
Uczestnik;
b) odnoszenia się z należytym szacunkiem, zarówno do osób prowadzących Zajęcia,
jak i innych Uczestników, tak podczas Zajęć, jak i poza nimi;
c) zdrowej rywalizacji, zgodnej z zasadami Fair Play;
d) niesienia pomocy innym Uczestnikom oraz osobom słabszym i starszym, również
poza Zajęciami;
e) przestrzegania poleceń osób prowadzących Zajęcia;
f) trenowania w stroju, w tym w obuwiu, odpowiadającym zaleceniom osób
prowadzących Zajęcia;
g) punktualności;
h) sumienności i zdyscyplinowania;
i)

używania sprzętu sportowego, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z
poleceniami osób prowadzących Zajęcia;

j) poszerzania wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym wiedzy dotyczącej
anatomii i fizjologii człowieka;
k) osiągania dobrych wyników w nauce;
l)

propagowania zdrowego stylu życia, rywalizacji zgodnej z zasadami Fair Play oraz
postawy pełnej szacunku w życiu codziennym;

m) zdrowego odżywiania się;
n) dbania o zachowanie przyjaznej atmosfery pomiędzy Uczestnikami Zajęć;
o) nieużywania

podczas

Zajęć

telefonów

komórkowych

(poza

sytuacjami

awaryjnymi) oraz jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego.
4.

Rodzice Uczestnika zobowiązani są do poinformowania Uczestnika o prawach i
obowiązkach, o których mowa w ustępie 3, wyjaśnienia ich znaczenia oraz do
egzekwowania przestrzegania obowiązków przez Uczestnika.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW UCZESTNIKÓW
1.

Rodzice

Uczestnika

mogą

przebywać

na

Zajęciach

wyłącznie

w

charakterze

obserwatorów, za zgodą osoby prowadzącej Zajęcia. Rodzice zobowiązani są do
opuszczenia Zajęć na każde żądanie osoby prowadzącej Zajęcia.
2.

Rodzice przebywający na Zajęciach, nie mogą brać udziału w tych Zajęciach, chyba
że osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.

3.

Rodzice nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu zajęć w jakikolwiek sposób.
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4.

Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o postępach dziecka bezpośrednio u
osób prowadzących Zajęcia.

5.

Rodzice mają prawo zgłaszania sugestii dotyczących Zajęć bezpośrednio osobom
prowadzącym Zajęcia, jak i FUNDACJI.

6.

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za udział Uczestnika w
Zajęciach, zgodnie z umową, o której mowa w §4 pkt. 2.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Rodzice akceptują niniejszy Regulamin z chwilą podpisania umowy, o której mowa w
§4 pkt. 2.

2.

Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z początkiem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zmiana regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców
poprzez przesłanie im tekstu jednolitego nowego Regulaminu na adres email,
wskazany w umowie, o której mowa w §4 pkt. 2.

3.

W przypadku zmiany Regulaminu, rodzicom przysługuje prawo do wypowiedzenia
umowy, o której mowa w§4 pkt. 2 w terminie 7 dni od dnia podania im do
wiadomości tekstu jednolitego Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 1.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca, w którym
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostało złożone FUNDACJI.

Łukasz Łapiński
Prezes

Zarządu

Akademii

Sportu

Artur Siódmiak
Fundator
Akademii

Sportu
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