REGULAMIN PIŁKARSKIEJ AKADEMII MISTRZÓW
„OLYMPIC” WROCŁAW Dariusz Sztylka & Krzysztof Wołczek
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§ 1 – Informacje ogólne
Piłkarska Akademia Mistrzów Olympic Wrocław Dariusz Sztylka & Krzysztof Wołczek, zwana dalej
„Akademią Olympic”, prowadzi zajęcia piłkarskie, obozy, półkolonie, turnieje i inne przedsięwzięcia
klubowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia.
Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
§ 2 – Prawa i obowiązki Akademii Olympic
W ramach zajęć treningowych Akademia Olympic zobowiązana jest do:
a) zorganizowania i przeprowadzenia dla uczestników zajęć sportowych,
b) zapewnienia uczestnikom w czasie trwania zajęć specjalistycznej, sportowej opieki,
c) zapewnienia uczestnikom przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć sportowych,
d) motywowania zawodników do aktywności fizycznej i zwiększania swoich umiejętności piłkarskich,
e) obserwacji zachowania jak i postępów każdego zawodnika.
Akademia ma prawo odmówić przyjęcia „uczestnika” na zajęcia, w przypadku:
a) braku wolnych miejsc.
b) negatywnej weryfikacji sportowej lub wychowawczej uczestnika zajęć.
Akademia ma prawo w wyjątkowych sytuacjach odwołać zajęcia zawiadamiając odpowiednio wcześniej
rodziców / opiekunów prawnych drogą telefoniczną, smsem lub mailową.
a) za sytuację wyjątkową uważana jest taka, która jest niezależna od Akademii Olympic i której nie
można było przewidzieć, np. bardzo złe warunki pogodowe, nagła choroba trenera prowadzącego
z jednoczesnym brakiem zastępstwa, nagła odmowa udostępnienia sali / boiska przez podmiot
wynajmujący lub użyczający itp.,
b) w przypadkach odwołania zajęć, zostaną one odrobione w innym terminie, nie później jednak niż w
ciągu 4 tygodni.
c) zajęcia odrobione mogą być w formie dodatkowego treningu, turnieju, sparingu z inną drużyną w
zbliżonym roczniku lub przedłużenia kilku zajęć o czas łączny równy jednej jednostce treningowej.
Akademia ma prawo wykluczyć uczestnika zajęć w przypadku:
a) notorycznego niewłaściwego i niesportowego zachowania zawodnika,
b) podważania przez rodziców / opiekunów prawnych autorytetu trenerów w obecności zawodnika
lub zawodników, zachowania rodziców / opiekunów prawnych sprzecznego z ogólnie przyjętymi
zasadami społecznymi (niekulturalne zachowanie, obrażanie zawodników, trenerów, sędziów itp.),
c) notorycznego lub rażącego działania na szkodę Akademii Olympic, zarówno zawodnika jak i rodzica
/ opiekuna prawnego, po uprzedniej rozmowie rodzica z przedstawicielem Akademii Olympic i
brakiem poprawy po odbyciu rozmowy.
Akademia nie prowadzi zajęć treningowych w poniższych okresach:
a) w czasie grudniowej przerwy świątecznej (po świętach Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem);
b) w czasie ferii zimowych;
c) w czasie dni ustawowo wolnych od pracy;
d) w czasie wakacji (nie dotyczy grup w kategoriach: Młodzik, Trampkarz, Junior, które zadeklarują chęć
uczestnictwa w treningach w miesiącach lipiec-sierpień)

§ 3 – Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Olympic
Zawodnik zobowiązuje się do:
a) godnego reprezentowania barw Akademii Olympic zarówno na treningu, zawodach jak i w szkole
oraz życiu codziennym,
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b) bycia sumiennym i zdyscyplinowanym oraz wykonywania tylko poleceń trenerów prowadzących,
c) podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz ćwiczenia nowych nowo poznanych elementów
również poza treningami, w czasie wolnym,
d) pomocy trenerowi przed i po treningu podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego, jak
również szanowania sprzętu,
e) odnoszenia się z szacunkiem do trenerów, kolegów z drużyny, przeciwników i rodziców.
f) posiadania Klubowego stroju sportowego podczas zajęć treningowych i rozgrywek piłkarskich.
W przypadku zawodników, którzy biorą udział w rozgrywkach PZPN, zawodnik jest zobowiązany do
posiadania aktualnych badań lekarskich. Akademia Olympic w ramach własnej współpracy z ośrodkami
medycyny sportowej, wskaże rodzicom miejsce, gdzie można przeprowadzić ww. badania na
preferencyjnych warunkach.
Zawodnik ma prawo zwracać się do trenera prowadzącego z prośbą o pomoc wykonywaniu danego
ćwiczenia, wskazania błędów i sposobów ich wyeliminowania oraz uzyskania takiej pomocy w miarę
dostępnego czasu i możliwości trenera.
Zawodnik ma prawo i obowiązek zgłaszania trenerowi sytuacji konfliktowych w drużynie, z którymi nie
jest sobie w stanie poradzić samodzielnie.
Zawodnicy będą poddawani okresowej selekcji celem weryfikacji nabytych umiejętności i stworzenia
odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.
§ 4 – Prawa i obowiązki rodziców / opiekunów prawnych
Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że nie istnieją przeciwskazania zdrowotne, aby jego podopieczny
uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Akademię Olympic.
Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do używania oficjalnej formy kontaktu poprzez zwracanie
się do prowadzącego zajęcia „Panie Trenerze”.
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia wypełnionych i podpisanych
deklaracji członkowskich i regulaminów, jak również zapoznania z nimi zawodników.
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do założenia konta na platformie ProTrainUp dla swojego
dziecka w celu komunikacji w Trenerem Prowadzącym oraz Akademią Olympic Wrocław.
W trakcie zajęć treningowych rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek powstrzymania się od
wchodzenia na płytę boiska / salę gimnastyczną oraz odwracania uwagi zawodnika, chyba że o
interwencję taką zwróci się trener prowadzący.
Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo uzyskać od prowadzących zajęcia, informacji na temat
zachowania i osiągnięć dziecka.
Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do przekazywania swoich uwag, sugestii, propozycji
dotyczących treningów czy funkcjonowania Akademii Olympic.
a) Informacje przekazywane będą trenerowi prowadzącemu w sposób niezakłócający zajęć, tj. po lub
przed treningiem lub drogą elektroniczną.
b) Każda z grup może oddelegować przedstawiciela rodziców, który będzie się kontaktować z
trenerem prowadzącym przed lub po treningu, w imieniu wszystkich rodziców (tzw. rada rodziców)
c) Wymiana informacji powinna przebiegać w sposób kulturalny i nie odstający od ogólnie przyjętych
norm społecznych.
Rodzice mają prawo złożyć w imieniu dziecka rezygnację z członkostwa z zachowaniem
1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.
a) Wypowiedzenie członkostwa na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie, jest wysyłane za
pośrednictwem poczty mailowej na adres: akademia@olympicwroclaw.pl i jest skuteczne na
koniec miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia.
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Składka roczna za członkostwo w Akademii Olympic (od września do czerwca) wynosi 1.400,00 zł (w
przypadku grupy treningowej, w której treningi odbywają się 2 razy w tygodniu), 1.600,00 zł (w
przypadku grupy treningowej, w której treningi odbywają się 3 razy w tygodniu). Składka roczna jest
podzielona na 10 (słownie: dziesięć) równych miesięcznych składek.
Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 140,00 zł (w
przypadku grupy treningowej, w której treningi odbywają się 2 razy w tygodniu), 160,00 zł (w przypadku
grupy treningowej, w której treningi odbywają się 3 razy w tygodniu) do 10 dnia każdego miesiąca.
Składkę za dany miesiąc należy uiścić najpóźniej w terminie do 10 dnia danego miesiąca na podany
numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. 12 1910 1048 2412 1805 5493 0001
W indywidualnych przypadkach, na podstawie podania/wniosku rodzica (napisanego w formie maila na
adres: akademia@olympicwroclaw.pl, istnieje możliwość przeniesienia terminu składki członkowskiej
po uzyskaniu zgody zarządu Akademii Olympic Wrocław.
Składka członkowska nie jest zmniejszana ani zwracana w przypadku nieobecności zawodnika na
zajęciach, spowodowanej czynnikami leżącymi po stronie zawodnika, rodzica lub opiekuna prawnego.
O wysokości opłat za turnieje, półkolonie, obozy i zajęcia dodatkowe Akademia Olympic będzie
informować na bieżąco, przed danym wydarzeniem.
W przypadku nieopłacenia składki w terminie i braku reakcji rodzica / opiekuna prawnego na prośby
dotyczące dokonania zaległej płatności, zawodnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia treningowe.
W przypadku wznowienia treningów przez zawodnika, który zrezygnował z członkostwa Akademii
Olympic w ostatnich 12 miesiącach, uiszczana jest opłata reaktywacyjna w wysokości 150,00 zł.
Wysokość składki członkowskiej za dany miesiąc nie jest uzależniona od liczby zajęć treningowych, jakie
Akademia Olympic Wrocław zorganizowała w danym miesiącu.
§ 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: „RODO”), akceptacja
niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica /
opiekuna prawnego oraz zawodnika przez Stowarzyszenie Olympic Wrocław Piłkarska Akademia
Mistrzów Dariusz Sztylka & Krzysztof Wołczek z siedzibą we Wrocławiu, 54-206 Wrocław, ulica Legnicka
65, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000585235; NIP 894-306-88-89, REGON 362991409 (dalej: „Administrator”) na
zasadach określonych poniżej.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wskazanym
w ust. 11-13.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem,
a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez Administratora.
Ponadto możemy się kontaktować w celu realizacji dodatkowych usług związanych z zawartą umową.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego
powyżej i maksymalnie przez okres dziesięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z rodzicem /
opiekunem prawnym lub zawodnika, co jest uzasadnione przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych
oraz przepisami podatkowymi i dotyczącymi rachunkowości.
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Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcą Państwo skontaktować
się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora lub usunąć swoje dane
osobowe z bazy Administratora, prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem:

akademia@olympicwroclaw.pl
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Administrator Informuje, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);

prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);

prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

prawa przeniesienia danych (art. 20 RODO);

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną
na adres e – mail akademia@olympicwroclaw.pl.
Informujemy również, iż przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcy i zleceniobiorcy stale współpracujący
z Administratorem na podstawie zawartych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności trenerzy, biuro rachunkowe, kurierzy oraz podmioty zajmujące się obsługą
IT oraz podmioty powiązane z Administratorem, w tym ProTrainUp Sp. Z o.o. w siedzibą w Chorzowie.
Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator ma prawo wykorzystywać wizerunek zawodnika w swojej działalności marketingowej i
promocyjnej, a także operacyjnej w postaci zdjęć lub filmów na stronie www, plakatach, ulotkach itp.
Administrator ma prawo do publikowania imienia i nazwiska zawodnika na listach uczestników
turniejów, wyjazdów, zajęć piłkarskich, obozów, półkolonii i innych przedsięwzięć, w których bierze
udział zawodnik – na stronach www Administratora oraz innych listach, które mogą być dostępne
publicznie.
Administrator ma prawo do wykorzystywania danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej,
w celu przesyłania informacji handlowej, w szczególności promocji obozów, półkolonii oraz zachęcania
do przedłużenia uczestnictwa zawodnika na kolejny rok. Ponadto rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę
na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).
§ 7 – Pozostałe postanowienia
W sprawach spornych na linii Trener – Zawodnik – Rodzic, osobami właściwymi do rozstrzygania sporów
jest dyrektor klubu.
Komunikacja pomiędzy Akademią Olympic a zawodnikami i rodzicami / opiekunami prawnymi, odbywa
się za pośrednictwem trenerów prowadzących, platformy ProTrainUp, oficjalnej strony internetowej
www.olympicwroclaw.pl
oraz
oficjalnego
fanpage
na
platformie
Facebook
www.facebook.com/OlympicWroclaw.
W sprawach pilnych, w których zawodnicy, rodzice czy opiekunowie prawni nie uzyskali wyjaśnień za
pomocą środków wskazanych w ust. 2, możliwe jest bezpośrednie zwrócenie się do Akademii Olympic
pod adresem mail: akademia@olympicwroclaw.pl lub numerem telefonu 791 421 336 Akademia dołoży
wszelkich starań, aby sprawy pilne rozstrzygać w jak najkrótszym terminie.
W przypadku kwestii nieokreślonych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają wyjaśnienia i
komunikaty składane przez Akademię Olympic za pomocą jednej z form komunikacji wskazanych w ust.
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Rodzic / opiekun prawny oraz zawodnik oświadczają, że zapoznali się z regulaminem, nie wnoszą
zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.
Akademia Olympic nie jest wstanie zagwarantować zachowania tych samych dni i godzin zajęć
treningowych w momencie przejścia z boisk na sale (ma to miejsce w
listopadzie/grudniu/marcu/kwietniu), przy czym Akademia Olympic dołoży wszelkich starań, aby zmiana
była jak najmniej uciążliwa dla Zawodników i ich rodziców / opiekunów prawnych.
W uzasadnionych przypadkach jak np. rozwiązanie umowy przez szkołę udostępniającą dany obiekt czy
remont obiektu, miejsca i godziny treningów mogą ulec zmianie, przy czym Akademia Olympic dołoży
wszelkich starań, aby zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Zawodników i ich rodziców / opiekunów
prawnych.

.....................................................
(podpis przedstawiciela Zarządu)

...............................................................
(podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)

...............................................................
(podpis Zawodnika)
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