REGULAMIN SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ – RKS OKĘCIE WARSZAWA

Postanowienia ogólne
1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a. Klub – oznacza Stowarzyszenie „Robotniczy Klub Sportowy
Okęcie” z siedzibą w Warszawie (02-137) przy ul. Radarowej 1, wpisane
do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021958, NIP: 522-22-55-140,
REGON: 001405153
b. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin sekcji piłki nożnej prowadzonej
przez Stowarzyszenie „Robotniczy Klub Sportowy Okęcie” (nie dotyczy
seniorów)
c. Zajęcia – oznaczają zajęcia piłkarskie organizowane przez Klub
d. Sprzęt sportowy – piłki nożne w rozmiarach dostosowanych do przedziału
grup wiekowych.
e. Uczestnik – oznacza dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział
w Zajęciach
f. Opiekun prawny – rodzic lub inna osoba będąca opiekunem prawnym
dziecka biorącego udział w Zajęciach
g. Strój meczowy – koszulka z nadrukami, spodenki, getry.
h. Strój treningowy – koszulka bawełniana z nadrukami.
i. Strój wyjściowy – koszulka z nadrukami.
j. Dres klubowy – bluza z nadrukami, spodnie.
2. Przystąpienie do Klubu jest dobrowolne. Klub nie pobiera opłaty wpisowej.
3. Każda osoba przystępująca do Klubu zobowiązana jest do zapoznania się
z treścią przedmiotowego regulaminu a następnie przestrzegania określonych
w nim zasad.
4. Rodzice akceptując powyższy regulamin, wyrażają zgodę na udział dziecka
w Zajęciach organizowanych przez Klub na poznanych i opisanych w regulaminie
zasadach oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych
i zakupionych strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka
w celach promocyjnych Klubu, w tym również przez Sponsorów.
5. Opiekun prawny wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć były wykonywane zdjęcia ich
Uczestnikom oraz, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika
utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach oraz filmach w ramach stron internetowych,
portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora
i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu,
udostępniania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć
stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć.
6. Akceptacja regulaminu zostaje potwierdzona własnoręcznym podpisem przez
osobę przystępującą do klubu lub jej Opiekuna Prawnego.
7. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu Klubu może być podstawą do usunięcia
z Klubu.
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Zajęcia odbywają się w terminach wskazanych przez Klub, zastrzeżeniem, iż Zajęcia
nie odbywają się w miesiącu lipcu i połowie pierwszej części sierpnia oraz w dni
wolne od zajęć szkolnych
Klub
1. W ramach wykonywania statutowych zadań stowarzyszenia, klub zobowiązuję się
do zapewnienia niezbędnych warunków celem prowadzenia zajęć sportowych
w okresie letnim oraz zimowym. Place treningowe na których odbywać się będą
zajęcia będą wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.
2. Klub zobowiązuje się do opracowania a następnie zapoznania wszystkich
Uczestników/Opiekunów prawnych z harmonogramem prowadzenia Zajęć
w szczególności uwzględniając terminy prowadzenia zajęć oraz terminy
rozgrywek/turniejów. Każde zajęcia będą trwać od 60 do 75 minut. W każdej
grupie w ramach zajęć będzie minimum 1 trener.
3. Klub zobowiązuje się do zapewnienia wykfalifikowanej kadry trenerskiej
posiadającej niezbędne kompetencje oraz zapewnia dla każdego uczestnika
zajęć Sprzęt Sportowy umożliwiający sprawne prowadzenie zajęć.
4. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanych przez PZPN
planem szkolenia „Akademia Młodych Orłów” dla poszczególnych grup
wiekowych U6-U13 lub indywidualnym planem szkolenia zatwierdzonym przez
PZPN.
5. Klub zobowiązuje się do udziału uczestników zajęć w rozgrywkach
organizowanych przez Mazowiecki Zawiązek Piłki Nożnej w poszczególnych
grupach wiekowych oraz do udziału w turniejach/zawodach/obozach sportowych.
6. Klub po wcześniejszych ustaleniach z trenerami poszczególnych grup,
zobowiązuje się co najmniej 2 razy w roku do sporządzenia a następnie
zapoznania Opiekunów prawnych, opinii w szczególności w zakresie:
a. Motoryki uczestnika zajęć,
b. Dyspozycyjności, zaangażowania, komunikacji, koncentracji, pewności
siebie uczestnika zajęć,
c. Techniki oraz taktyki uczestnika zajęć.
d. Indywidualnego planu rozwoju uczestnika zajęć.
7. Klub zobowiązuje się udzielania pełnego wsparcia dla Opiekunów prawnych
w zakresie uzyskiwania dla każdego z uczestników zajęć stosownego
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Klub przedstawi
do dyspozycji wykaz placówek/podmiotów/osób współpracujących z klubem
celem umożliwienia uzyskania stosownych zaświadczeń.
8. Klub zapewnia dla wszystkich uczestników zajęć możliwość odpłatnego nabycia
indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego dedykowanego dla dzieci/młodzieży
uprawiających piłkę nożną.
9. Klub zobowiązuje się do organizacji cyklicznych spotkań dla Opiekunów
prawnych celem bieżącej wymiany spostrzeżeń w zakresie funkcjonowania
poszczególnych grup treningowych oraz celem umówienia istotnych spraw
wpływających na szkolenie uczestników zajęć.
10. Klub podejmować będzie działania mające na celu uzyskiwanie stypendium dla
uczestników zajęć za osiągane wyniki sportowe.
11. Klub podejmować będzie działania mające na celu wsparcie dla uczestników
najbardziej potrzebujących.
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12. Klub oprócz szkolenia piłkarskiego wpajać będzie wszelkie wartości dobrego
zachowania, zasady FAIR – PLAY, zasady sportowej integracji, tolerancji,
szacunku, solidarności, przyjaźni.
13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego
posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów w tym: telefonów
komórkowych, tabletów, sprzętu sportowego i innych odbywa się wyłącznie na ich
odpowiedzialność.

Opłaty
1. Opłata za miesiąc zajęć wynosi 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych). Opłata
miesięczna uiszczana jest je z góry najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca
Opłaty dokonywane są przez jedenaście miesięcy w roku, z wyłączeniem
miesiąca lipca.
2. Wpłat dokonywać można przelewem na wskazane konto bankowe dedykowane
dla każdej grupy wskazując jednocześnie w tytule przelewu: imię i nazwisko
zawodnika, rocznik oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata. Wpłat
dokonywać można również bezpośrednio w kasie klubu. Brak wpłaty składek za
kolejne 2 miesiące skutkować będzie zawieszeniem Zawodnika do momentu
uregulowania zaległości.
3. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym momencie z udziału
w zajęciach Klubu. Rezygnacja powinna być Odbywa się to w formie pisemnego
wniosku. Wykreślenie z listy zawodników wchodzi w życie 1-ego dnia kolejnego
miesiąca następującego po miesiącu złożenia rezygnacji. Rezygnacja z zajęć nie
powoduje ustania obowiązku wszystkich zaległości powstałych na dzień
wykreślenia z listy zawodników.
4. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w szkoleniu sportowym prowadzonym
przez Klub przyznawana jest zniżka tytułem miesięcznej opłaty w wysokości 50%
dla każdego następnego uczestnika szkolenia.
5. Opłaty za obozy sportowe i inne wyjazdy organizowane przez klub należy
wpłacać zgodnie z informacjami przekazywanymi przez trenerów poszczególnych
grup.
6. Opiekunowie zobowiązani są do dokonywania opłat wynikających z udziału
uczestników zajęć w turniejach/zawodach innych niż cykliczne rozgrywki
organizowane przez MZPN. Opłaty w powyższym zakresie dokonywane są
w uzgodnieniu z trenerami poszczególnych grup.
7. Opiekunowie prawni ponoszą pełne koszty związane z zakupem dla uczestników
szkolenia sprzętu sportowego w szczególności stroi meczowych, stroi
treningowych, stroi wyjściowych oraz dresów klubowych zgodnie z zasadami
uczestnictwa w treningach, meczach/turniejach, obozach sportowych oraz wg
wytycznych Klubu.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są w okresie co 6/12 miesięcy (w zależności
od okresu na jaki zostało wystawione zaświadczenie) dostarczyć zaświadczenie o
braku przeciwwskazań do udziału uczestnika zajęć w treningach w tym
indywidualnie ponosić koszty niezbędnych badań. W przypadku uczestników
przystępujących do Klubu, stosowne zaświadczenia dostarczone muszą być
niezwłocznie do trenera grupy.
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9. Klub zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem
zawodnika do rozgrywek.
10. Istnieje możliwość ubiegania się przez Zawodnika o odroczenie płatności, np.
w związku z trudną sytuacją materialną, zdrowotną co wymaga złożenia
pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Zarządu Klubu.
11. Opiekunowie prawni zobowiązani są do ubezpieczenia Uczestnika Zajęć od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie oraz oświadczają, że
będą dochodzić wszelkich kosztów leczenia ewentualnych urazów i kontuzji
z samodzielnie wykupionej polisy i zobowiązują się nie wnosić żadnych roszczeń
z tego tytułu wobec Klubu i osób współpracujących z klubem przy prowadzeniu
zajęć.
12. Wszystkie opłaty związane z powstaniem szkody w następnie niewłaściwego
zachowania Uczestnika Zajęć na terenie klubu w tym w trakcie zajęć oraz
w trakcie reprezentowania Klubu poza obiektem w ramach zajęć organizowanych
przez Klub ponoszone są przez uczestnika zajęć lub Opiekunów prawnych.

Zawodnicy
1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno
podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu
codziennym.
2. Każdy zawodnik Klubu ma kategoryczny zakaz gry w innych klubach piłkarskich .
3. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia
swoich umiejętności sportowych.
4. Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość,
kultura osobista.
5. Zawodnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia
w treningach oraz do udziału w turniejach, meczach sparingowych i meczach
ligowych rozgrywanych przez Klub oraz do uczestnictwa w obozach
szkoleniowych organizowanych przez Klub.
6. Zawodnik Klubu jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach
i zgrupowaniach wyłącznie w stroju i sprzęcie podanym przed sezonem jako
właściwy.
7. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do dbania o własny i powierzony przez Klub
sprzęt sportowy, w szczególności przybory i przyrządy treningowe znajdujące się
na obiektach sportowych.
8. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością
Klubu należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
9. Uczestnicy zajęć szkoleniowych organizowanych i prowadzonych przez Klub
zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących
dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich
wykonania.
10. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej,
uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także
z zachowania.
11. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia,
odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.
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12. Warunkiem niezbędnym dopuszczenia do udziału w zajęciach jest przedstawienia

aktualnego zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia w szczególności
informacja o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
13. Niezależnie od przeprowadzenia powyższych badań lekarskich u Uczestnika,
Opiekun prawny zobowiązany jest przed wzięciem przez Uczestnika udziału
w pierwszych Zajęciach - do wypełnienia, podpisania i dostarczenia do Klubu
oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w celu poinformowania Klubu
o ewentualnych chorobach przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych
kontuzjach lub wskazaniu innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w
braniu udziału przez Uczestnika w Zajęciach. W przypadku nie dostarczenia do
Klubu oświadczenia o stanie zdrowia, o którym mowa powyżej, przed
rozpoczęciem pierwszych Zajęć, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia
udziału przez Uczestnika w Zajęciach.
14. Opiekunowie prawni Uczestników Zajęć proszeni są o bieżące informowanie
Klubu o wszelkich stwierdzonych u Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach
lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania lub
uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w Zajęciach.

Rodzice/Opiekunowie prawni
1. Opiekunowie prawni zawodników zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
Klubu osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za
przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.
2. Opiekunowie prawni zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na
treningach i meczach.
3. Opiekunowie prawni, osoby im towarzyszące lub osoby uczestniczące jako
opiekun uczestnika w trakcie treningu/meczu mają zakaz komentowania
treningów, wykrzykiwania uwag i podpowiedzi skierowanych do Uczestników
w trakcie zajęć i meczów, jak też podpowiadania zawodnikom jak mają grać. Do
tego typu działań jest uprawniony wyłącznie trener przy jednoczesnym
zachowaniu postaw i elementów szkolenia wprowadzonych przez Klub.
4. Opiekunowie prawni osoby im towarzyszące lub osoby uczestniczące jako
opiekun uczestnika zobowiązani są do powstrzymania się od ingerencji w sposób
prowadzenia zajęć organizowanych przez Klub, w szczególności w trakcie
zawodów sportowych, jak też podpowiadania zawodnikom jak mają grać.
Instruowanie zawodników co do sposobu realizacji założeń treningowych
spoczywa jedynie w gestii odpowiedzialnych trenerów.
5. W przypadku nie zastosowania się Opiekunów prawnych, osób im
towarzyszących oraz innych osób uczestniczących w treningu bądź zawodach
jako opiekun uczestnika do zasad określonych w pkt.3 i 4 powyżej na wniosek
trenera zawodnik może zostać odsunięty od treningu/zawodów. Ponadto
w przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 3 i 4 Zarząd Klubu na
pisemny wniosek Trenera może podjąć decyzję o usunięciu zawodnika z Klubu.
6. W przypadku wątpliwości z zakresu szkolenia lub organizacji zajęć, osobą
właściwą do rozmowy jest właściwy rzeczowo członek Zarządu Klubu
odpowiedzialny za szkolenie młodzieży.
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7. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice oraz wszelkie osoby
trzecie wyrażające chęć uczestnictwa zobowiązani są do przebywania na
trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
8. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także Opiekunom
prawnym oraz osobą towarzyszącym zawodników. W szatni oprócz zawodników
może przebywać tylko trener/trenerzy oraz Kierownik drużyny.
9. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe Klubu
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Palenie wyrobów tytoniowych
(w tym również e-papierosów) dopuszczone jest jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych.
10. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu uczestnik zajęć może
ponieść następujące konsekwencje:
a. kilkukrotne upomnienie zawodnika podczas zajęć – odsunięcie od ćwiczeń
do końca treningu,
b. niestawienie się na mecz-zawody bez wcześniejszego usprawiedliwienia –
zawieszenie na kolejny mecz-zawody,
c. spóźnienie się na zajęcia – upomnienie ustne,
d. niewłaściwy ubiór, brak przygotowania do treningu – odsunięcie od zajęć,
e. złe zachowanie na terenie klubu, podczas obozu, zawodów, w szkole,
bądź problemy w nauce - zawieszenie zawodnika (uzgodnione
z Opiekunami prawnymi) do czasu poprawy.
f. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Opiekunów prawnych, osób im
towarzyszących oraz innych osób uczestniczących w treningu bądź
zawodach jako opiekun uczestnika – odsunięcie od zajęć/zawodów lub
w przypadku powtarzających się naruszeń – usunięcie z klubu.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych
osobowych jest Stowarzyszenie „Robotniczy Klub Sportowy Okęcie”
z siedzibą w Warszawie (02-137) przy ul. Radarowej 1, wpisane do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000021958, NIP: 522-22-55-140, REGON: 001405153
2. Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Zajęciach będą
przetwarzane w następujących celach:
a) związanych z realizacją Zajęć, rozgrywek, turniejów itp.
b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
d) udzielania odpowiedzi, kontaktu z Uczestnikiem Zajęć i/lub Opiekunem
Prawnym
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Zajęć oraz Opiekunów
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Prawnych jest:
a) niezbędność do realizacji Zajęć i wykonywania obowiązków Klubu
wynikających z Regulaminu lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
zadań wynikających z Regulaminu.
5. Pozyskane od Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć dane osobowe mogą być
przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania
lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
c) Organizacjom piłki nożnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
niezbędnym do realizacji Zajęć lub rozgrywek/turniejów etc.
6. Pani/Pana dane oraz dane Uczestnika Zajęć nie będą przekazane do państw
trzecich.
7. Okres przetwarzania Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć danych osobowych jest
uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który
Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć dane osobowe będą przechowywane jest
obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) Czasu uczestnictwa w Klubie
b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez
określny czas,
c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan oraz Uczestnik Zajęć prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności
w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu
na Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć szczególną sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy
też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f. przenoszenia swoich danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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9. W zakresie, w jakim Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć dane są przetwarzane
na podstawie zgody – ma Pani/Pan oraz Uczestnika Zajęć prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana oraz Uczestnika Zajęć zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę może Pani/Pan oraz Uczestnik Zajęć wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres
e-mailowy.
10. Informujemy,
że
nie
korzystamy
z
systemów
służących
do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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