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REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ PAPN 

1. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy Akademii zarówno na obiekcie 

sportowym, jak i w życiu codziennym. 

2. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej. 

3. Grupa liczy minimalnie 10 zawodników, maksymalnie 14 zawodników. 

4. Zajęcia w Akademii Piłkarskiej PAPN odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

5. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu 

zdrowia. 

6. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. muszą przebywać na trybunach 

obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. 

7. Podstawą do gry zawodnika w meczach i turniejach jest regularna obecność na treningach,  

a także odpowiednie zaangażowanie na zajęciach. 

8. Opłata członkowska za przynależność do Akademii PAPN  w odpowiedniej wysokości jest płatna 

do 10 dnia każdego miesiąca. 

9. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Akademii. 

10. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli 

zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi koordynatorowi drogą mailową 

jak długo będzie trwała jego absencja w zajęciach /michalpeterman@papn.pl/. 

11. Przy nieobecności z powodu kontuzji pierwszy miesiąc opłata członkowska jest obniżona do kwoty 

50 zł, kolejne miesiące brak opłaty członkowskiej. 

12. Podczas meczów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie. 

13. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych  

z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem. 

14. Zawodnik powinien przestrzegać zasady regulaminu wewnętrznego. 

15. Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie. 

16. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii. 

17. Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować mailowo do Zarządu Akademii /biuro@papn.pl/. 

18. Zaświadczenia wydawane są tylko zawodnikom którzy maja opłacone składki członkowskie. 

19. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Akademię należy zgłaszać  

z miesięcznym wyprzedzeniem. 

20. Złożenie w Akademii wypełnionej deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją 

powyższego regulaminu. 


