
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Regulamin Szkoły Futbolu Staniątki 

obowiązujący od 1 sierpnia 2021 roku  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Warunkiem przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej „Szkoła Futbolu” Staniątki jest: 

a) Oddanie trenerowi prowadzącemu lub wysłanie skanu mailem na adres kontakt@szkolafutbolu.pl wypełnionej i 

podpisanej karty zgłoszeniowej razem z potwierdzeniem wpłaty wpisowej. 

b) Dostarczenie w ciągu 7 dni od daty zapisania dziecka zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania 

sportu. 

c) Dokonanie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł do Szkoły Futbolu Bambini (2-5 lat) oraz 250 zł do Szkoły 

Futbolu Staniątki (6-15 lat). W ramach wpisowego zawodnik otrzyma sprzęt sportowy odpowiednio  koszulkę, spodenki 

i worek na sprzęt w Szkole Futbolu Bambini oraz dwie koszulki treningowe w kolorze białym i niebieskim, spodenki, 2 

pary geter, worek na sprzęt oraz strój meczowy adidasa w Szkole Futbolu Staniątki. 

d) Zarejestrowanie zawodnika na portalu www.laczynaspilka.pl i przypisanie go do szkółki Szkoła Futbolu Staniątki przed 

pierwszym treningiem (dotyczy zawodników od 6 roku życia | od przynależności do grup treningowych G) 

§2 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest: 

a) Oddanie karty zgłoszeniowej, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na 

uczestnictwo w zajęciach SFS oraz akceptacją niniejszego regulaminu. 

b) Posiadanie aktualnej karty zdrowia (SFS zapewnia jeden terminy badań lekarskich na 12  miesięcy). W przypadku kiedy 

zawodnik nie wykona badań w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do podbicia karty zdrowia samodzielnie i 

dostarczenie jej na pierwsze zajęcia trenerowi prowadzącemu. Obowiązek ten nie dotyczy zawodników Szkoły Futbolu 

Bambini. 

c) Wyjątkiem dopuszczenia zawodnika do treningu bez karty zdrowia oraz karty zgłoszeniowej są treningi pokazowe i 

rekrutacyjne, które odbywają się w wyznaczonym okresie naborowym. 

d) W przypadku braku aktualnej karty zdrowia, zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach organizowanych 

przez SFS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§3 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest:  

a. regularne dokonywanie wpłat wymienionych składek członkowskich : 

a. w grupie Bambini (2-5 lat, grupa H): 80 zł miesięcznie przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem miesięca lipiec) 

do 10 dnia miesiąca za miesiąc z góry, 

b. w grupie Skrzat (6-7 lat, grupa G) 120 zł miesięcznie w miesiącach letnich (sierpień – październik oraz kwiecień 

– czerwiec) oraz 140 zł miesięcznie w miesiącach zimowych (listopad – marzec) do 10 dnia miesiąca za miesiąc 

z góry, 

c. w grupie Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz  (8-15 lat, grupa F, E, D, C) 140 zł miesięcznie w miesiącach letnich 

(sierpień – październik oraz kwiecień – czerwiec) oraz 160 zł miesięcznie w miesiącach zimowych (listopad – 

marzec) do 10 dnia miesiąca za miesiąc z góry, 

b. Opłata składek członkowskich (miesięcznych) obowiązuje od miesiąca zapisania zawodnika do SFS.  

c. Wysokość obowiązującej składki członkowskiej wynosi 50% w przypadku: 

        a. w grupie Bambini (2-5 lat, grupa H) jeżeli zawodnik był tylko raz na treningu lub nie był w ogóle w danym 

miesiącu  

        b. w grupie Skrzat – Trampkarz (6-15 lat, grupa G-C) jeżeli zawodnik był tylko dwa lub mniej razy na treningu w 

danym miesiącu 

d. Dokonania Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 100 zł w okresie od 1-30 czerwca w ramach której zawodnik na nowy 

sezon otrzyma wcześniej uzgodniony sprzęt sportowy oraz jest podstawą do przypisania zawodnika do grupy 

treningowej na nowy sezon, 

e. Okres rekrutacyjny i naborowy jest zwolniony z opłat składek miesięcznych (członkowskich) dla nowych zawodników. 

f. Ponoszenie dodatkowych opłat: 

a. za zakup sprzętu sportowego, który decyzją zarządu SFS i kadry szkoleniowej będzie kupowany dla danej grupy 

treningowej (np. dresy klubowe, bluzy treningowe, ortaliony itp.), 

b. za udział w wyznaczonych przez trenera prowadzącego turniejach,  

c. za udział w wydarzeniach sportowych z okazji Zakończenia Roku Szkoleniowego w grudniu oraz na Zakończenie 

Sezonu w czerwcu. 

d. za udział w obozach wyjazdowych i stacjonarnych, 

g. W przypadku rezygnacji z zajęć SFS zawodnika: 

 powyżej 12 roku życia koszty wyrejestrowania ustalane są o przepisy PZPN oraz umowy dyrektora ds. sportu 

z rodzicami oraz umowy transferowe i cywilno-prawne pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

h. Brak wpłat składek członkowskich przez okres 3 miesięcy powoduje zawieszenie w prawach zawodnika (brak możliwości 

udziału w treningach i rozgrywkach) do czasu uregulowania zaległości 

i. Składki miesięczne/członkowskie, opłata wpisowa dla wszystkich grup szkoleniowych od 1 stycznia 2015 roku należy 

wpłacać na konto Banku PEKAO nr 88 1240 5107 1111 0010 2993 8266 tytułem „Imię i Nazwisko zawodnika, składka 

członkowska za miesiąc …” 

 



 

 

 

 

 

j. Wszystkie inne opłaty takie jak opłaty za obóz, sprzęt sportowy i inne dla wszystkich grup szkoleniowych należy wpłacać 

na konto Banku PEKAO nr 22 1240 5080 1111 0010 6357 5199. 

 

§4 

Jeden trener przypada na 12 osobową grupę treningową. O przynależności zawodnika do danej grupy treningowej w strukturach 

Szkoły Futbolu Staniątki i Akademii Futbolu Staniątki decyduje trener prowadzący, trenerzy danego rocznika oraz trener 

koordynator sportowy na podstawie: 

a) Obserwacji zawodnika na treningach  

b) Obserwacji zawodnikach podczas gier kontrolnych  

c) Wyników testów motorycznych  

d) Karty kontroli postępu i Karty oceny Zawodnika, 

e) Przestrzegania przez zawodnika regulaminu, 

§5 

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, zarząd SFS może: 

a) odroczyć termin wniesienia opłaty miesięcznej (członkowskiej), 

b)  zmniejszyć wysokość opłaty miesięcznej (członkowskiej), 

c)  całkowicie zwolnić z opłaty miesięcznej (członkowskiej), 

d) dofinansować wyjazd na obóz, turniej lub zakup sprzętu sportowego. 

§6 

W przypadku gdy w Szkole Futbolu Staniątki trenuje rodzeństwo, opłata miesięczna za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% 

składki członkowskiej (miesięcznej). Rabat nalicza się do niższej składki.  

 

§7 

W przypadku, kiedy stowarzyszenie z przyczyn niezależnych od siebie w danym miesiącu, nie będzie mogło realizować swoich 

celów i zadań statutowych wymienionych w Rozdziale II, §9 i §10 Statutu Szkoły Futbolu Staniątki składka członkowska wynosi 

50% należnej obowiązującej kwoty w danej grupie wiekowej. 

 

§8 

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej oraz złego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub 

rodzica (prawnego opiekuna), SFS może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika szkółki piłkarskiej (brak 

możliwości udziału w zawodach sportowych), aż do momentu poprawienia ocen szkolnych i zachowania. Zawieszenie w 

prawach zawodnika nie zwalnia od składek miesięcznych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§9 

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku zawodnika w celach marketingowych (na stronie 

www, portalach społecznościowych, materiałach drukowanych) jak również na materiałach marketingowych projektowanych 

na rzecz podmiotów gospodarczych związanych umowami sponsorskimi ze Stowarzyszeniem Szkoła Futbolu Staniątki. 

 

§10 

Każdy zawodnik oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, dbania o dobre imię 

szkółki piłkarskiej SFS, zarówno na terenie obiektów sportowych jak i poza nimi. 

 

§11 

Szkółka piłkarska SFS zastrzega sobie zmiany w regulaminie. Każda zmiana w regulaminie zostanie przekazana zainteresowanym 

osobom poprzez informacje na stronie www.szkolafutbolu.pl.  

 

§12 

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do 

wydalenia ze Szkółki Piłkarskiej SFS, o którym decyduje zarząd SFS na specjalnym zebraniu z trenerami. 

 

§13 

O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje zarząd Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki. 

 

 

II. REGULAMIN DLA ZAWODNIKA 

§1 

Zawodnik zobowiązuje się do: 

a) Godnego reprezentowania barw klubowych zarówno w trakcie zajęć treningowych i zawodów, jak również w życiu 

codziennym. 

b) Przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem a na zawody sportowe (mecze ligowe, 

towarzyskie oraz turnieje) punktualnie o godzinie, którą wyznaczy prowadzący trener. 

c) Uczestniczenia w zajęciach treningowych w obowiązującym w danym sezonie sprzęcie sportowym (dress code jest 

ustalany na początku każdego sezonu) 

d) Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych. 

e) Pomagania trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

f) Dbania o sprzęt treningowy oraz sprzęt sportowy. 

g) Posiadania stroju meczowego. 

h) Dbania o zachowanie czystości na obiekcie treningowych zarówno przed, w trakcie jak po zajęciach. 

i) Wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego na zajęciach treningowych oraz zwodach sportowych 

j) Spożywania podczas zajęć treningowych oraz zawodów sportowych jedynie niegazowanej wody mineralnej. 

k) Bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe. 

l) Doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych. 

m) Pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych. 

n) Zgłaszania każdego problemu związanego z uczestniczeniem w zajęciach trenerowi prowadzącemu. 

o) Uczestniczenia w sesji fotograficznej, 

p) Uczestniczenia w wydarzeniu na zakończenie sezonu oraz roku kalendarzowego, 

 

§2 

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach. 

 

§3 

Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, lub wykazywał małe zaangażowanie na 

zajęciach treningowych nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej. 

 

 

III. REGULAMIN DLA ZAWODNIKA AKADEMII FUTBOLU STANIĄTKI 

Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu dla Zawodnika oraz dodatkowo: 

a) Każda nieobecność na treningu musi być zgłoszona trenerowi prowadzącemu poprzez sms nie później niż 2 godziny 

przed treningiem.  (Frekwencja mniejsza niż 80% w skład w której wchodzą wszystkie zajęcia w tym mecze, turnieje, 

wydarzenia, obóz i akademia jest podstawą do usunięcia z grupy). 

b) Nieobecność zawodnika na powołanym mecz lub turnieju musi byś zgłoszona trenerowi prowadzącemu minimum na 2 

dni przed rozgrywkami z podaniem powodu nieobecności. (brak odpowiedniej informacji skutkuje brakiem powołania 

na rozgrywki wg decyzji trenera). 

c) Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczenia w ciągu roku w następujących wydarzeniach: 

1.    zimowa akademia techniki,  

2. letni obóz sportowy,  

d) Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać: 

1. dres klubowy,  

2. ortalion klubowy,   

 

 



 

 

 

 

3. zimową czapkę klubową, 

4. zimowe rękawiczki klubowe w grupie D i C ,  

5. zimową kurtkę klubową w grupie C. 

 

 

IV. RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE 

§1 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do: 

1) Przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebranie go po zajęciach. Trener prowadzący bierze 

odpowiedzialność za zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze towarzyskie i ligowe, turnieje 

sportowe, obozy), natomiast nie odpowiada za zdrowie w drodze z domu i do domu. 

2) Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności swojego syna na zajęciach sportowych. 

3) Przebywania w czasie zawodów sportowych oraz zajęć treningowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych (trybuny obiektu sportowego lub sali sportowej lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania). 

4) Niekontaktowania się z zawodnikami podczas zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji 

sędziego bez względu czy jest ona słuszna czy nie. 

5) Terminowego opłacania wszystkich wymienionych w regulaminie opłat. 

6) Pokrywania wszelkich kosztów związanych z przynależnością swojego dziecka do SFS. 

7) Powiadomienia trenera prowadzącego oraz wysłanie maila na adres kontakt@szkolafutbolu.pl z informacją o 

rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach sportowych, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca–  (np. do 31 

stycznia, w przypadku rezygnacji od lutego). 

8) W przypadku braku takiego powiadomienia składki członkowskie (miesięczne) są dalej naliczane. 

9) Niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi 

problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego. 

10) Pokrycia kosztów spowodowanych zniszczeniem sprzętu sportowego przez swoje dziecko należącego do SFS lub 

wynajmowanego przez SFS obiektu sportowego. 

11) Uczestniczenia w organizowanych ogólnych zebraniach dla rodziców oraz w zebraniach zwoływanych przez trenera 

prowadzącego wg potrzeb. W przypadku niemożności bycia na zebraniu, do kontaktu z prowadzącym trenerem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


