
 
        REGULAMIN PIŁKARSKI 

Młodzieżowy Klub Piłkarski „WRATISLAVIA” Wrocław 
 
 
 
  § 1 – Informacje ogólne 

1. Młodzieżowy Klub Piłkarski „WRATISLAVIA” Wrocław, zwana dalej „MKP Wratislavia”, prowadzi 
zajęcia piłkarskie, obozy, półkolonie, turnieje i inne przedsięwzięcia klubowe dla dzieci i młodzieży.  
2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora godzinach. 
3. Treningi odbywają się niezależnie od pogody. 
 

§ 2 – Prawa i obowiązki MKP Wratislavia 
1. W ramach zajęć treningowych MKP Wratislavia 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.  

2. Klub ma prawo odmówić przyjęcia „uczestnika” na zajęcia, w przypadku  negatywnej weryfikacji 
sportowej lub wychowawczej uczestnika zajęć.  
3. 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 Klubu MKP Wratislavia, 
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 2 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.  

4. Klub 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 Klubu, zarówno zawodnika jak i rodzica / 
opiekuna prawnego, po uprzedniej rozmowie rodzica z przedstawicielem MKP Wratislavia i 
brakiem poprawy po odbyciu rozmowy. 

 
§ 3 – Prawa i obowiązki zawodnika MKP Wratislavia 

Celem każdego zawodnika Klubu MKP WRATISLAVIA jest podnoszenie swoich umiejętności. 
Po to aby indywidualne umiejętności wpływały na drużynę, dzięki temu umożliwi to rywalizację z 
przeciwnikiem. Turnieje są częścią szkolenia, jednakże na każdym etapie mają inne cele. Zmagania z 
innymi drużynami są pewnego rodzaju nagrodą i jednocześnie stanowią możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności na tle innych zawodników. Dodatkowo turniejowa sobota jest kolejną jednostką 
w tygodniu, co przyczynia się do rozwoju dziecka.  
 



1. Zawodnik zobowiązuje się do:  
a) godnego reprezentowania barw MKP Wratislavia zarówno na treningu, zawodach jak i w 
szkole oraz życiu codziennym,  
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) ubierania się w sprzęt klubowy na treningach oraz meczach. 

2. 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.  
3. Zawodnik ma prawo i obowiązek zgłaszania trenerowi sytuacji konfliktowych w drużynie, z którymi 
nie jest sobie w stanie poradzić samodzielnie.   
4. 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 
1.Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, aby jego 
podopieczny uczestniczył w zajęciach organizowanych przez MKP Wratislavia.  
2. W przypadku zawodników, którzy biorą udział w rozgrywkach PZPN, zawodnik jest zobowiązany do 
posiadania aktualnych badań lekarskich. Trener MKP Wratislavia wskaże rodzicom miejsce, gdzie 
można przeprowadzić ww. badania. 
3. W razie braku aktualnych badań Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka w 
trakcie treningów oraz rozgrywek. 
4. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia wypełnionych i podpisanych 
deklaracji członkowskich i regulaminów, jak również zapoznania z nimi zawodników.  
5. 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.  
6. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo uzyskać od prowadzących zajęcia, informacji na temat 
zachowania i osiągnięć dziecka.  
7. Jako prawny opiekun, przyjmuję do wiadomości, że zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie 
sportowym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w 
uprawianym sporcie (Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). Jestem poinformowany/ana, że 
moje dziecko jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem, które pokrywa Młodzieżowy Klub Piłkarski 
„WRATISLAVIA” Wrocław. 
8. W przypadku ciężkiej sytuacji finansowej, opiekunowie mogą złożyć  podanie do klubu z prośbą o 
obniżenie, bądź całkowite zniesienie opłaty członkowskiej. Dokument wysyłamy elektronicznie na 
adres klubu (mkpwratislavia@gmail.com). Po analizie przedstawionych argumentów, Klub odeśle 
informacje zwrotną z wyjaśnieniem postanowionej decyzji.  
 
 

§ 5 – Składki, opłaty 
1. Składka członkowska obejmuje okres od 1 września - 31 sierpnia następnego roku (11 miesięcy, 
wolny od opłat jest tylko Lipiec).  
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego „Wratislavia” 
Wrocław, a przekazuje do wiadomości drogą elektroniczną.  
3. W sezonie 2022/2023 wysokość składki członkowskiej dla zawodników wynosi 170 zł miesięcznie. 
4. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za ilość zajęć. Składka jest jednym z elementów 
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budżetu Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego „Wratislavia” Wrocław i zapewnia jej całościowe 
funkcjonowanie.  
5. Składka członkowska jest niepodzielna i niezależna od ilości treningów w których uczestniczył 
Zawodnik.  
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (dokumentacja lekarska) trwającej ponad jeden 
pełny miesiąc kalendarzowy - Zarząd, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, może zmniejszyć 
składkę lub w szczególnych przypadkach zwolnić Zawodnika z obowiązku opłacania składki 
członkowskiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest systematyczne regulowanie składek 
członkowskich w miesiącach poprzednich. (mkpwratislavia@gmail.com)  
7. Składka członkowska płatna jest na konto do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.  
Dane do przelewu:  
 
Młodzieżowy Klub Piłkarski Wratislavia Wrocław  
ul. Dembowskiego 6/8, 51-670 Wrocław  
NIP : 896-11-56-032 , Regon : 930552811 ,  
KRS 0000281130  
78 1050 1575 1000 0090 3013 8748  
Tytuł: Jan Kowalski - Listopad  
 
8. W przypadku nieopłacenia składki przez dwa miesiące - członkostwo w klubie zostaje zawieszone, a 
zawodnik nie ma prawa uczestniczenia w treningach i meczach.  
9. Całkowita rezygnacja zawodnika z zajęć w Klubie musi być zgłoszona na adres mailowy: 
mkpwratislavia@gmail.com. Do momentu zgłoszenia rezygnacji opłaty będą naliczane tak, jak za 
uczestnictwo w zajęciach. 
 

§ 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych 
1.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 Młodzieżowy Klub Piłkarski 
„WRATISLAVIA” Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dembowskiego 6/8, 51-670 Wrocław NIP : 
896-11-56-032 , Regon : 930552811 , KRS 0000281130 (dalej: „Administrator”) na zasadach 
określonych poniżej.  
2. 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.  
3. Klub 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.  
12. Klub 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 oraz innych listach, które mogą być dostępne publicznie.   
 

§ 7 – Pozostałe postanowienia 
1. W sprawach spornych na linii Trener – Zawodnik – Rodzic, osobami właściwymi do rozstrzygania 
sporów jest zarząd klubu.  
2. Komunikacja pomiędzy MKP Wratislavia, a zawodnikami i rodzicami / opiekunami prawnymi, 
odbywa się za pośrednictwem, oficjalnej strony internetowej www.mkpwratislavia.pl oraz oficjalnego 
fanpage na platformie Facebook https://www.facebook.com/mkpwratislaviawroclaw. 
3. 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 Klubu pod 
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adresem mail mkpwratislavia@gmail.com Klub dołoży wszelkich starań, aby sprawy pilne rozstrzygać 
w jak najkrótszym terminie.  
4. Rodzic / opiekun prawny oraz zawodnik oświadczają, że zapoznali się z regulaminem, nie wnoszą 
zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.  
5. Klub MKP Wratislavia nie jest wstanie zagwarantować zachowania tych samych dni i godzin zajęć 
treningowych w momencie przejścia z boisk na sale (ma to miejsce w listopadzie), przy czym MKP 
Wratislavia dołoży wszelkich starań, aby zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Zawodników i ich 
rodziców / opiekunów prawnych.  
7. W uzasadnionych przypadkach jak np. rozwiązanie umowy przez szkołę udostępniającą dany obiekt 
czy remont obiektu, miejsca i godziny treningów mogą ulec zmianie, przy czym MKP Wratislavia 
dołoży wszelkich starań, aby zmiana była jak najmniej uciążliwa dla Zawodników i ich rodziców / 
opiekunów prawnych. 
 


