Regulamin Fundacji „Akademia Sandecja”
Fundacja „Akademia Sandecja” z siedzibą w Nowym Sączu prowadzi pozaszkolne zajęcia sportowe
w ramach AKADEMII PIŁKARSKIEJ „Akademia Sandecja” dla dzieci i młodzieży. Działalność ta ma
za zadanie poprawienie edukacji sportowej dzieci i młodzieży oraz wzbudzenie u nich
zainteresowania uprawianiem sportu. Działalność szkoleniowa w ramach „Akademii Sandecja”
prowadzona jest na zasadach non-profit. Fundacja „Akademia Sandecja” jest klubem sportowym i
występuje w rozgrywkach Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „Akademii" - należy przez to rozumieć Fundację „Akademia Sandecja”;
2. „Regulaminie" - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Akademii Piłkarskiej „Akademia
Sandecja”;
3. „Zawodniku" – należy przez to rozumieć osobę realizującą proces szkolenia w Akademii
Piłkarskiej „Akademia Sandecja”, zarejestrowaną w systemie współzawodnictwa odpowiedniego
związku piłkarskiego na podstawie Deklaracji Gry Amatora lub kontraktu o profesjonalne
uprawianie piłki nożnej.
4. „Opiekunie" - należy przez to rozumieć Rodzica lub Opiekuna prawnego, który reprezentuje
małoletniego we wszystkich czynnościach prawnych poza czynnościami dotyczącymi umów
zawieranych w drobnych bieżących sprawach dotyczących życia codziennego;
5. „Trenerze" – należy przez to rozumieć wykwalifikowaną osobę powołaną do realizacji procesów
edukacji, wychowania i szkolenia z zakresu piłki nożnej,
6. „Treningach" – należy przez to rozumieć wszystkie zajęcia szkoleniowe praktyczne i
teoretyczne, realizowane zgodnie z przyjętym programem szkolenia w strukturze Klubu lub jako
lekcje wychowania fizycznego w systemie klasy sportowej prowadzone przez pomioty
współpracujące z Akademią,
7. „Kierowniku rocznika” - należy przez to rozumieć Opiekuna Zawodnika, który wspomaga
działania Akademii w realizacji procesu edukacji, wychowania i szkolenia określonej grupy
wiekowej Zawodników oraz pośredniczy w relacjach między Akademią a pozostałymi
Opiekunami Zawodników w tej grupie.
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§2
Zasady ogólne
Zawodnikiem Akademii może zostać dziecko, które ukończyło co najmniej 2 lata.
Treningi, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie i inne zajęcia organizowane przez Akademię
mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za doprowadzenie
i odebranie dzieci z w/w zajęć.
Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe (dalej również jako „Roczniki”).
Częstotliwość i rodzaj Treningów oraz innych zajęć organizowanych przez Akademię określa
harmonogram.
Każdy Zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez jego Opiekuna Umowy
dotyczącej szkolenia w „Akademii Sandecja” wraz z Deklaracją Gry Amatora lub Kontraktu o
Profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Akademia zastrzega, że kontrakt o profesjonalne
uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie z Zawodnikami wskazanymi przez
Akademię.
Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
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Każdy Zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii
zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
Nieobecność Zawodnika bez poinformowania i akceptacji Trenera traktowane będzie jako
lekceważące podejście do obowiązków Zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje
dyscyplinarne.
Każdy Zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy
zgłaszać Trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu,
używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.
§3
Prawa i obowiązki Zawodnika „Akademii Sandecja”
W zajęciach Treningowych mogą brać udział tylko Zawodnicy posiadający aktualne badania
lekarskie, które należy przekazać Trenerowi lub koordynatorowi Akademii.
Zawodnik „Akademii Sandecja” zobowiązuje się:
a)
godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie Treningu, jak i w życiu
codziennym,
b)
trenować w jednolitym stroju Treningowym, którego obowiązkowym elementem są
ochraniacze na kości goleni, na Trening przynosić obuwie piłkarskie,
c)
przed, w trakcie, jak i po Treningu pomagać Trenerowi podczas rozstawiania i składania
sprzętu sportowego,
d)
wykonywać tylko i wyłącznie polecenia Trenera prowadzącego zajęcia,
e)
być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f)
w trakcie Treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
g)
wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać Trenerowi,
h)
podczas Treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i
nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
i)
w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na Treningu,
Zawodnik ma obowiązek występować w oficjalnych meczach i turniejach wyłącznie w strojach
aktualnego partnera technicznego Akademii, w ramach wybranej kolekcji sprzętu.
Podstawą do gry Zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność, a
także zaangażowanie na Treningach. Decyzję w zakresie powołania Zawodnika do kadry meczowej
podejmuje Trener.
Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuści 2 Treningi, może nie
być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej.
Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem meczu
ligowego.
W przypadku wypożyczenia Zawodnikowi sprzętu należącego do Akademii, musi on zostać
zwrócony po zakończeniu uczestnictwa Zawodnika w Akademii.
Każdy Zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego
celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego
sprzętu.
Sprzęt sportowy zakupiony w 100 % przez rodziców, pozostaje ich własnością. W wypadku
zakupu sprzętu w 100 % przez Akademię, bądź partycypację kosztów zakupu, sprzęt jest
własnością Akademii.
§4
Prawa i obowiązki Opiekunów Zawodnika „Akademii Sandecja”
Opiekunowie
zobowiązują
się
powiadomić
Trenera
prowadzącego
o każdej nieobecności Zawodnika na Treningu.
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W przypadku choroby lub kontuzji Zawodnika, należy zgłosić Trenerowi czas absencji w
Treningach.
Opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu Trenera, zarówno w obecności
Zawodników, jak i innych Opiekunów. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się
indywidualnie do Trenera prowadzącego lub koordynatora „Akademii Sandecja”.
W trakcie zajęć Treningowych i zawodów Opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z
Zawodnikami.
Podczas meczów i Treningów Opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na
trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
Opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje
sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Opiekun Zawodnika zobowiązany jest powiadomić
Akademię pisemnie najpóźniej do 25-go dnia miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca
następnego. Powiadomienie to jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy dotyczącej
szkolenia w Akademii.
§5
Rodzaje wyróżnień
Zasadniczymi wyróżnieniami Zawodników „Akademii Sandecja” są:
a) pochwała,
b) list gratulacyjny,
c) dyplom uznania,
d) nagroda rzeczowa.
Organem właściwym do przyznania nagrody jest koordynator „Akademii Sandecja” na wniosek
sztabu szkoleniowego Akademii.
§6
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania
Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec Zawodnika „Akademii Sandecja” są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek Trenera prowadzącego
lub Opiekuna może zostać podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu w prawach Zawodnika
„Akademii Sandecja”, aż do momentu poprawienia wyników w nauce.
§7
Opłaty
Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej „Akademia Sandecja” stanowi częściowo odpłatną działalność
pożytku publicznego. Całość uzyskanych opłat przeznaczana jest na pokrycie części kosztów zajęć
organizowanych dla Zawodników.
Opłata wpisowa dla każdego Zawodnika Akademii wynosi 200 zł i jest płatna wraz z pierwszą
opłatą miesięczną.
Miesięczna opłata (Składka) dla każdego Zawodnika Akademii wynosi 130 zł.
Składka jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, przez pełne 12 miesięcy
w roku. Brak uiszczenia Składki do końca danego miesiąca upoważnia Trenera do
niedopuszczenia Zawodnika do udziału w Treningu.
Składka ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmniejszeniu w przypadku braku uczestnictwa
Zawodnika w zajęciach. Jeżeli jednak absencja Zawodnia wynika z choroby lub kontuzji i ma trwać

dłużej niż 3 tygodnie, wysokość Składki w okresie absencji należy uzgodnić indywidualnie z
Trenerem i koordynatorem Akademii.
6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na wniosek Opiekuna istnieje możliwość
zmniejszenia wysokości Składki lub przesunięcia terminu jej wniesienia, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Trenerem i akceptacji koordynatora Akademii.
7. W przypadku większej ilości dzieci z jednej rodziny (pozostających pod opieką tego samego
Opiekuna) uczęszczających do Akademii, opłaty kształtują się w następujący sposób:
a) 130 zł – najmłodsze dziecko,
b) 65 zł – starsze dziecko,
c) 32,5 zł – najstarsze dziecko.
8. Zawodnicy, których rodzic jest kierownikiem danego Rocznika, są zwolnieni z opłaty Składki.
9. Zawodnicy, których rodzic jest Trenerem prowadzącym zajęcia w Akademii, są zwolnieni z opłaty
Składki.
10. Uczestnictwo Zawodnika w niektórych niestandardowych zajęciach organizowanych przez
Akademię, w szczególności w obozach Treningowych, może być uzależnione od wniesienia
dodatkowych opłat.
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§8
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Zawodników i ich Opiekunów przekazanych w związku z
uczestnictwem w „Akademii Sandecja” jest Fundacja „Akademia Sandecja” z siedzibą w Nowym
Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem KRS: 0000869347, NIP: 7343588841, REGON: 387535741 (dalej też
jako Administrator lub Fundacja).
Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Zawodników i ich Opiekunów przekazanych w związku z uczestnictwem w „Akademii Sandecja”
oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail:
_______________________________, bądź w formie listownej na adres: _______________________________, z
dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników i ich Opiekunów zawarte w Umowie
dotyczącej szkolenia w „Akademii Sandecja”, a ponadto dane osobowe pozyskane w toku
uczestnictwa w „Akademii Sandecja”, w tym w szczególności dane takie jak:
a) imię i nazwisko Zawodnika;
b) imię i nazwisko Opiekuna Zawodnika w przypadku Zawodników niepełnoletnich;
c) data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL Zawodnika;
d) adres zamieszkania Opiekuna Zawodnika w przypadku Zawodników niepełnoletnich;
e) numer telefonu i/lub adres e-mail Zawodnika i/lub Opiekuna Zawodnika;
f) informacje o stanie zdrowia Zawodnika, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
Akademii oraz związane z zapewnieniem Zawodnikowi stosownej opieki podczas zajęć i
udzieleniem pierwszej pomocy w razie konieczności (w tym np. informacje o posiadanych
przez Zawodnika chorobach, schorzeniach, alergiach itp.);
g) wizerunek Zawodnika utrwalony w związku z przynależnością do Akademii oraz z zajęciami
szkoleniowymi, w tym również w trakcie rozgrywek.
Dane osobowe wskazane w ust. 3 powyżej Administrator przetwarzał będzie:
a) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
dotyczącej szkolenia w „Akademii Sandecja” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
b) w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej szkolenia w „Akademii Sandecja”, w tym w
szczególności w celu wypełnienia statutowych obowiązków przez Fundację, umożliwienia

Zawodnikom uczestnictwa w zajęciach treningowych, zgłaszania Zawodników do udziału w
turniejach/zawodach, ubezpieczenia Zawodników itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
c) w celu zapewnienia Zawodnikom ochrony zdrowia i życia oraz stosownej opieki podczas zajęć,
w tym udzielenia właściwej pierwszej pomocy w razie konieczności – na podstawie art. 9 ust. 2
lit. a) RODO (podstawą przetwarzania jest zgoda);
d) w celu informowania o działaniach Akademii, promocji i reklamy tych działań i ich
dokumentowania, a także informowania o osiągnięciach Zawodników – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO (podstawą przetwarzania jest zgoda);
e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym szczególności
obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, archiwizacyjnych, fiskalnych i rachunkowych, a
także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze);
f) dla celów wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
w tym w szczególności w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych
roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja
prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
g) w celu realizowania działań marketingowych własnych produktów lub usług przez
Administratora – prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością
Fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja
prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na wysyłce informacji
marketingowych w granicach udzielonej zgody (marketing bezpośredni)).
5. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia
Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z
którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną
właściwą regulującą przekazanie danych osobowych. W szczególności mogą to być osoby
prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące z Administratorem na mocy stosownych
umów, osoby/podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego (w
szczególności podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub
wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmioty świadczące
usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe,
kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty lecznicze i
inne). Administrator może przekazywać dane osobowe także takim podmiotom jak Małopolski
Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Nożnej, organizatorzy zawodów/turniejów/meczy itp.
Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom
wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na
ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 4 powyżej celów. Zatem zebrane przez Administratora
dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim przez okres uczestnictwa i przynależności
Zawodnika do „Akademii Sandecja” – bowiem gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność
do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług), dane są przetwarzane do momentu jej
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rozwiązania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora – np. obrony interesów i praw Spółki – dane przetwarzane są przez okres
umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do
momentu jej wycofania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie
– jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie
anonimizowane.
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane,
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku Zawodników i ich Opiekunów,
ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są
następujące:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o
przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
b) prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo
to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy
przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem marketingu
bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie
przetwarzania przez Administratora danych; żądanie w tym zakresie Administrator uwzględni
jeżeli oceni, że podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora są nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub są one Administratorowi
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
g) prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na
podstawie umowy);
h) prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie
zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofaniem;
i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Podanie danych osobowych wynika z podpisanej umowy dotyczącej szkolenia w „Akademii
Sandecja” i jest dobrowolne, jednak koniecznie niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy.
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością przynależenia do „Akademii Sandecja” i
uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Akademię. Powyższe dotyczy również danych
podawanych za zgodą, w tym danych szczególnej kategorii (danych o stanie zdrowia).
Zebrane dane osobowe (za wyjątkiem danych zebranych w celu marketingu bezpośredniego) nie
będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych
przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu
przetwarzaniu danych Administrator może dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących
osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
Fundacja oświadcza, iż nie jest administratorem danych osobowych Zawodników i ich Opiekunów

zawieranych w Deklaracji Gry Amatora. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych
osobowych Zawodników i ich Opiekunów zawieranych w Deklaracji Gry Amatora oraz pozostałe
obowiązki wynikające z odpowiednich przepisów realizowane będą przez podmioty będące
bezpośrednio administratorami tych danych.
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§9
Kierownicy roczników
Kierownicy roczników współdziałają z Trenerami roczników oraz władzami Fundacji „Akademii
Sandecja”, w szczególności w następujących sprawach:
a) wsparcie komunikacji pomiędzy Trenerem a Opiekunami w kwestiach informacyjnoorganizacyjnych;
b) zbieranie i kompletowanie dokumentów wymaganych przez Akademię od rodziców
Zawodników;
c) w określonych przypadkach – zbieranie od Opiekunów Zawodników i przekazywanie
Akademii środków finansowych;
d) prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego (wydawanie, zbieranie);
e) współpraca z Trenerem oraz władzami Akademii w sprawach organizacyjnych rocznika:
wyjazdów na mecze, turnieje, organizacji akcji i imprez okolicznościowych;
f) dbanie o pozytywny wizerunek Akademii oraz wszystkich osób w niej pracujących.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Kierowników rocznika określa umowa współpracy,
zawarta między Fundacją a kierownikiem.
§ 10
Postanowienia końcowe
Regulamin (w tym wysokość opłat) może ulec zmianie. Akademia poinformuje Opiekunów o
zmianie Regulaminu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji nowej
treści Regulaminu, Opiekun uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług
szkoleniowych ze skutkiem natychmiastowym.
Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów Regulaminu może być
podstawą do wydalenia z Akademii.
Raz na pół roku Trener zwołuje zebranie z Opiekunami w celu przedstawienia wyników
sportowych i ustalenia spraw bieżących.
Wszystkie pozostałe sprawy organizacyjne, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i
obowiązek rozstrzygać Trener drużyny w porozumieniu z koordynatorem Akademii.

