REGULAMIN
KS Wieczysta Kraków – Grupy młodzieżowe
Dołączenie do grup młodzieżowych Wieczystej jest wspaniałą okazją dla wszystkich młodych
zawodników do wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza pod kątem sportowym, ale też
psychospołecznym. Dążenie do wszechstronnego rozwoju zawodników wyraża się w podejmowanych
przez Klub działaniach mających na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu szkolenia z myślą
o jednostkach na każdym poziomie zaawansowania.
Zapewniając powyższe swoim zawodnikom Wieczysta musi także wprowadzać wymagania względem
młodych graczy, bez nich bowiem nie byłoby możliwe utrzymanie wymaganej do kształcenia młodych
charakterów dyscypliny. Ze swej strony Klub oczekuje zatem od wszystkich uczestników szkolenia
okazania zaangażowania oraz szacunku dla innych zawodników wewnątrz Klubu i konkurentów
z innych zespołów. Zawodnicy powinni ponadto okazywać szacunek trenerom oraz barwom
klubowym. Wieczysta wspierać będzie przestrzeganie zasady zdrowej rywalizacji sportowej.
Tak zawodnicy Wieczystej, jak też ich Opiekunowie, by dostosować się do rosnących standardów Klubu
muszą wypełnić szereg wymogów. Z drugiej strony mają oni prawo oczekiwać od Wieczystej
możliwości wszechstronnego rozwoju. Niniejszy Regulamin ma za zadanie precyzyjnie te wymagania
określić, tak by zasady współpracy Stron, czyli Klubu oraz Zawodników i ich rodziców – były przejrzyste
i czytelne.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin dotyczy grup młodzieżowych Klubu Sportowego Wieczysta Kraków, w dalszej części
zwanej „Wieczystą” lub „Klubem”, obejmujące szkoleniem zawodników od 3 po 19 rok życia.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie osoby związane z Klubem Sportowym
Wieczysta Kraków, a odnoszą się w głównej części do działań zawodników, ich rodziców oraz trenerów.
§ 2. KLUB SPORTOWY WIECZYSTA KRAKÓW
1. Celem Klubu w ramach działalności grup młodzieżowych jest rozwój i popularyzacja sportu poprzez
prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie piłkarskim i udział we współzawodnictwie sportowym.
2. Wieczysta prowadzi profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej piłki nożnej
zgodnie z autorskim programem szkoleniowo-wychowawczym.
3. Akademia może prowadzić też prowadzi również treningi bramkarskie, treningi motoryczne, zajęcia
sportów uzupełniających dla zawodników, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i rodziców oraz zajęcia
dla dorosłych.
§ 3. STATUS ZAWODNIKA
1. Zawodnikami Wieczystej mogą stać się wszystkie zainteresowane osoby w wieku naborowym,
określonym na każdy sezon przez kierownictwo Klubu.
2. Zawodnikiem grup młodzieżowych Wieczystej staje się osoba, której rodzice wypełnią dokumenty
zapisowe – deklarację członkowską, zgodę na udział w treningach pod względem zdrowotnym, zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznają się z regulaminem Klubu.
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Klubu jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych
oraz prawnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Wieczystą. Badania lekarskie winny być
aktualizowane co rok lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
4. Zajęcia w Klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie
i odebranie Zawodników ponoszą Opiekunowie.

5. Decyzją Sztabu szkoleniowego Zawodnik może zostać przeniesiony do innego zespołu (grupy) w
ramach Klubu. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka/zawodnika jest
sztab szkoleniowy. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i Trenera koordynatora.
6. Każdy Zawodnik, by kontynuować szkolenie w Klubie, powinien tak organizować obowiązki
w zespole, aby te nie kolidowały z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.
7. Wieczysta upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych Zawodników oraz Opiekunów
tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Klubu, na prawnie określonych warunkach.
§ 4. TRENER KS WIECZYSTA KRAKÓW
1. Prowadzi zajęcia zespołu zgodnie z programem szkoleniowo-wychowawczym Klubu.
2. Z szacunkiem odnosi się do osób związanych z Klubem, jego zawodników i ich rodziców.
3. Odpowiednio wcześniej przygotowuje zajęcia i dokłada wszelkich starań, aby wspomóc w rozwoju
zawodników Klubu.
4. Dba o własny rozwój, aby stawać się coraz lepszym trenerem dla zawodników.
5. Przez cały sezon notuje frekwencję treningową i prowadzi inne niezbędne statystyki swojego zespołu
lub grupy treningowej.
6. Pozostaje w kontakcie telefonicznym lub osobistym z rodzicami zawodników.
7. Ustala kadrę swojego zespołu na dane rozgrywki i godzinę zbiórki.
8. Przekazuje wszelkie istotne, krótkoterminowe informacje Opiekunom w formie pisemnej (sms).
9. Wystawia do gry zespół w zestawieniu personalnym i taktycznym według własnego uznania zgodnie
z założeniami programu szkoleniowo-wychowawczego Klubu.
§ 5. DO OBOWIĄZKÓW ZAWODNIKA KLUBU NALEŻY:
1. Godne reprezentowanie barw klubowych. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do treningów
i rozgrywek, ale obejmuje także życie codzienne Zawodników.
2. Prowadzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, w związku z czym ma m.in. absolutny zakaz
używania wszelkich używek szkodzących zdrowiu.
3. Systematyczne podnoszenie swoich umiejętności sportowych zwłaszcza poprzez regularny
i zaangażowany udział w zajęciach Klubu tj. treningach i obozach.
4. Przestrzeganie obowiązującego w czasie zajęć ubioru (obecnie obowiązującym strojem w czasie
treningów jest czarny komplet Wieczystej firmy Nike i obowiązuje od momentu otrzymania takiego kompletu od
Klubu). Brak odpowiedniego ubioru może skutkować niewpuszczeniem zawodnika na zajęcia.

5. Uczestniczenie we wszelkich rozgrywkach swojego zespołu i wydarzeniach organizowanych przez
Klub, do których został wyznaczony przez trenera.
6. Punktualne stawianie się na zajęcia treningowe oraz zbiórki przed rozgrywkami.
7. Odpowiednio wczesne, osobiste (dotyczy zawodników od kategorii junior młodszy wzwyż)
usprawiedliwianie swojej nieobecność na danym treningu lub rozgrywkach.
8. Pozostawanie w kontakcie telefonicznym z trenerem w przypadku zawodników starszych grup.
9. Wykonywanie poleceń trenera i/lub kierownictwa Klubu.
10. Pomocy Sztabowi Szkoleniowemu przed, w trakcie i po treningu podczas rozstawiania i składania
sprzętu sportowego.
11. Dbanie o stan sprzętu Klubowego oraz porządek w halach sportowych, na boiskach i we wszystkich
pomieszczeniach, z których korzysta Wieczysta.

12. Okazywanie szacunku wobec wszystkich członków Klubu – kierownictwa, trenerów i innych
członków sztabu szkoleniowego, kolegów z drużyny, innych zespołów klubowych itd. Zawodnik ma
obowiązek okazywać należny szacunek również przeciwnikowi, jego trenerom oraz sędziemu.
13. Kulturalne zachowanie i przestrzeganie czystości mowy języka polskiego.
14. Zgłaszania zamiaru podjęcia treningów w innym klubie.
§ 6. ZAWODNIK WIECZYSTEJ MA PRAWO DO:
1. Zgłoszenia do rozgrywek w Wieczystej lub bezpośrednio w klubie partnerskim (w zależności od
kategorii wiekowej i charakteru rozgrywek).
2. Uczestniczenia w rozgrywkach, jeśli zostanie powołany do kadry na dane rozgrywki i desygnowany
do gry przez trenera.
3. Usprawiedliwionej nieobecność na treningu lub meczu.
4. Korzystania z infrastruktury, sprzętu i pomieszczeń Klubu lub współpracujących szkół za zgodą
trenera lub kierownictwa Klubu.
5. Korzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku kontuzji
(ubezpieczenie to zapewnia Klub) oraz korzystania z opieki medycznej zapewnianej przez
współpracujące z klubem podmioty.
6. Otrzymywania zwolnienie z lekcji w szkole, w przypadku gdy uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach
w godzinach lekcji w szkole.
7. Otrzymywania zaświadczenie o członkostwie w Klubie.
8. Otrzymania do użytkowania stroju treningowego Wieczystej, który podlega zwrotowi w wypadku
zakończenia członkostwa w Klubie.
9. Wymiany otrzymanego stroju sportowego na inny rozmiar, o ile został on utrzymany w nienagannym
stanie (getry nie podlegają zwrotowi, ale są dołączane do wymienionego kompletu).
§ 7. OPIEKUNOWIE (RODZICE) ZAWODNIKÓW WIECZYSTEJ
1. Odpowiadają za drogę na wszelkie zajęcia Klubu (w tym treningi, rozgrywki oraz inne wydarzenia) i
powrót dziecka po ich zakończeniu.
2. Powinni dbać o punktualność pojawiania się dziecka na treningach czy zbiórkach przed rozgrywkami.
3. Powinni zgłaszać z wyprzedzeniem nieobecność dziecka na treningu oraz w rozgrywkach.
4. Pozostają w kontakcie telefonicznym z trenerem oraz kierownictwem Klubu.
5. W trakcie zajęć treningowych oraz rozgrywek nie mają prawa wstępu na teren boisk oraz do szatni.
6. W trakcie zajęć treningowych i rozgrywek Opiekunowie mogą kontaktować się z zawodnikami
jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
7. W trakcie rozgrywek opiekunowie przebywają, w miarę możliwości, na trybunach obiektu
sportowego, na którym odbywają się zawody. W przypadku braku trybun Opiekunowie przebywać
będą w innej części obiektu sportowego, aby nie zakłócić przebiegu tych rozgrywek.
8. Zawsze okazują należny szacunek trenerowi i innym członkom sztabu szkoleniowego, kierownictwu
Klubu, wszelkim osobom współpracującym z Klubem, a także przeciwnikowi, sztabowi szkoleniowemu
przeciwnika oraz sędziemu.
9. Dopingują zawodników w trakcie rozgrywek wyłącznie w sposób zagrzewający do sportowej walki.
10. Traktują Wieczystą jako swój klub i dbają o jego dobre imię, a także o sprzęt, stan pomieszczeń
ośrodków treningowych i boisk.

11. Opiekunowie mają obowiązek zgłosić rezygnację dziecka z członkostwa w Wieczystej. Rezygnacja
ma skutek z ostatnim dniem danego miesiąca (od tego momentu nie jest naliczana opłata), ale
formalne rozstanie z klubem następuje dopiero po ewentualnym zwrocie przez opiekuna strojów
treningowych i/lub rozliczeniu finansowym.
12. Opiekunowie akceptują wszystkie zapisy dotyczące bezpośrednio zawodników niepełnoletnich i
zobowiązują się do informowania swoich dzieci o konieczności przestrzegania regulaminu.
13. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszać się indywidualnie do trenera – koordynatora
grup młodzieżowych lub trenera prowadzącego.
§ 8. SKŁADKI
1. Opiekunowie wnoszą comiesięczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Klub dla
danej kategorii wiekowej lub danego zawodnika. Opłata jest wnoszona najpóźniej do 10 dnia
każdego miesiąca z góry w formie gotówkowej u Trenera – Koordynatora lub przelewem na konto:
KS Wieczysta Kraków, 31-464 Kraków, ul. Chałupnika 16
Nr konta (ING Bank Śląski): 79 1050 1445 1000 0090 3233 2588
Tytułem: imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika, "opłata członkowska" - miesiąc
2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w sezonie 2020/2021 wynosi 100 zł.
3. Wysokość składki członkowskiej jest obniżona dla:
1) najmłodszej kategorii wiekowej (U4, U5) i wynosi 50 zł.
2) najstarszej grupy wiekowej (U18, U19) i wynosi 50 zł.
3) Rodzeństw i wynosi 150 zł dla dwójki lub trójki zawodników.
4. Wieczysta zastrzega sobie prawo do obniżenia wysokości składki członkowskiej w indywidualnych
i uzasadnionych przypadkach.
5. Opłata jest wnoszona przez 11 miesięcy w ciągu roku (z wyjątkiem lipca). W przypadku gdy zawodnik
jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. W przypadku
wcześniej usprawiedliwionych nieobecności wynoszących liczbę równą przynajmniej połowie zajęć,
opłata wynosi połowę stawki nominalnej. W przypadku wcześniej zgłoszonej absencji trwającej cały
miesiąc, składka wynosi 10 zł.
6. Zaleganie z wpłatą jednej Składki członkowskiej skutkuje skierowaniem do Opiekuna wezwania do
zapłaty.
7. Zaleganie z wpłatą dwóch Składek członkowskich skutkuje:
1) brakiem możliwości udziału Zawodnika w rozgrywkach;
2) brakiem możliwości udziału Zawodnika w treningach Klubu;
3) wykreśleniem Zawodnika z listy członków Klubu.
8. Zastosowanie trybu opisanego w ust. 7 jest również możliwe w sytuacji, gdy zaległość dotyczy jednej
Składki, ale poprzednie wpłaty nie były terminowe.
9. Składki członkowskie będą przeznaczane w całości na działalność statutową Klubu, tj. na
finansowanie działalności grup młodzieżowych Wieczystej.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nie stosowanie się do zapisów Regulaminu Klubu może skutkować odsunięciem zawodnika od
treningów i/lub rozgrywek, całkowitym odsunięciem rodzica od procesu szkoleniowego lub usunięciem
zawodnika spośród członków Klubu.
2. Zmiany w Regulaminie mogą następować w dowolnym momencie, informacja o zmianie i nowa treść
Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej Klubu z zachowaniem co najmniej 14
dniowego wyprzedzenia i będzie dokumentem obowiązującym.
3. We wszelkich niewymienionych sprawach decydujące zdanie ma kierownictwo Klubu.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.

