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DEFINICJE 

§ 1 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 

1. Stowarzyszenie Sportowe „Forza”, w skrócie SSF – Stowarzyszenie z siedzibą we Wrocławiu 

przy ulicy Świeradowskiej 70/47, wpisane do KRS pod numerem 0000305454 (Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy). 

2. Akademia Piłki Nożnej Forza Wrocław zwana w skrócie „APN FORZA” - organizacja 

powołana uchwałą odpowiednich władz Stowarzyszenia Sportowego Forza, posiadająca własną 

strukturę, organizację i władze – odpowiedzialna za szkolenie Zawodników w piłce nożnej. 

3. Członek Akademii Piłki Nożnej – Zawodnik, przyjęty w poczet członków uchwałą 

odpowiednich władz - regularnie opłacający składki członkowskie, biorący czynny udział we 

wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez APN FORZA. 

4. Zarząd Klubu – Zarząd APN FORZA, powołany uchwałą odpowiednich władz Stowarzyszenia 

Sportowego „FORZA”. 

5. Regulamin Akademii – Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd APN FORZA na 

podstawie przysługujących mu uprawnień. 

6. Sezon rozgrywkowy - oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku. 

7. Składka członkowska - miesięczna składka opłacana przez wszystkich Członków APN FORZA 

8. Ekstranet - zamknięty system internetowy DZPN i PZPN w którym zawarte są informacje 

dotyczące zawodników i klubów piłkarskich, a w szczególności rozgrywek piłkarskich i 

przynależności klubowej zawodników. 

9. Dyrektor Akademii - osoba, która na mocy uchwały Zarządu APN FORZA powołana jest do 

reprezentowania APN FORZA oraz podejmowania i egzekwowania kluczowych decyzji w 

klubie. 

II 

DZIAŁALNOŚĆ  AKADEMII 

§ 2 

1. Stowarzyszenie Sportowe „FORZA” działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o 

Stowarzyszeniach oraz własnym Statutem. 

2. APN FORZA działa na podstawie uchwał Stowarzyszenia Sportowego “FORZA” oraz własnego 

Regulaminu. 

3. APN FORZA posiada własną strukturę, organizację i władze. 

4. Misją APN FORZA jest zapewnienie uczestnikom jak najlepszej możliwości rozwoju 

sportowego oraz kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez zagwarantowanie 

możliwie najlepszych warunków treningowych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry 

trenerskiej. 

III 

CZŁONKOSTWO W AKADEMII 

§ 3 
Dokumenty obowiązujące przy przyjęciu nowego Członka do APN FORZA: 

 deklaracja członkowska, 

 Regulamin APN FORZA, 

 formularz Ekstranet, 
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 aktualne badania lekarskie, 

 obowiązkowe ubezpieczenie NNW Zawodnika. 

§ 4 
Warunkami uczestnictwa Członków w APN FORZA są: 

a) wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie w poczet członków APN FORZA; 

b) dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej oraz: 

 wypełnionego i podpisanego wniosku Ekstranet (w przypadku zawodników którzy 

ukończyli 7 lat i nie widnieją w bazie Ekstranet prowadzonej przez PZPN); 
 dokumentów uprawniających do zmian barw klubowych zgodnie z przepisami PZPN (w 

przypadku zawodników którzy widnieją w bazie Ekstranet jako zawodnicy innych 

klubów – umowa transferowa/oświadczenie o 12 miesięcznej karencji); 
c) zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu APN FORZA. Łamanie Regulaminu może być 

podstawą do usunięcia Zawodnika z akademii, pomimo wniesienia opłaty za dany miesiąc; 

d) dostarczenie w terminie do dwóch tygodni od pierwszego treningu aktualnego orzeczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w treningach i 

rozgrywkach piłki nożnej (art. 37 ust. 1 Ustawy o Sporcie); 

e) w przypadku zawodników którzy ukończyli 7 lat - wykupienie obowiązkowego 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w piłce nożnej (art. 38 ust. 1 

Ustawy o Sporcie); 

f) bieżące opłacanie składek członkowskich; 

g) aktywne uczestnictwo w treningach, turniejach, rozgrywkach. 

§ 5 
Decyzję o przyjęciu nowego Członka APN FORZA podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

Potwierdzenie przyjęcia przesyłane jest mailowo na adres rodzica/opiekuna prawnego Członka APN 

FORZA podany w deklaracji. 

§ 6 
Członek APN FORZA biorący udział w treningu otrzymuje tytuł Zawodnika APN FORZA. 

§ 7 
Wystąpienie z APN FORZA następuje po dostarczeniu oświadczenia (pisemnie lub mailowo) o 

wystąpieniu z APN FORZA i opłaceniu składek do dnia wystąpienia. Dniem wystąpienia jest ostatni 

dzień miesiąca, w którym złożono deklarację wystąpienia. 

IV 

PRAWA ZAWODNIKA 

§ 8 
Zawodnik Klubu ma prawo do: 

a) uczestniczenia w treningach, turniejach, rozgrywkach klubowych i ligowych oraz obozach 

sportowych wyłącznie jako Zawodnik APN FORZA; 

b) korzystania ze sprzętu sportowego APN FORZA; 

c) zgłaszania propozycji lub wniosków wobec władz APN FORZA; 

d) nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków w czasie zawodów 

sportowych, treningów i za postępy w szkoleniu; 

e) zmiany barw klubowych na zasadach określonych w przepisach odpowiednich związków 

sportowych; 
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f) rezygnacji z członkostwa co jest równoznaczne z rezygnacją z bycia członkiem APN 

FORZA. 

V 

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA 

§ 9 
Zawodnik APN FORZA ma obowiązek: 

[Treningi i mecze] 

a) dbania o sprawność fizyczną i systematycznego podnoszenia umiejętności piłkarskich; 

b) punktualnego i aktywnego uczestniczenia w treningach; 

c) brania udziału w turniejach i meczach do których został powołany przez trenera; 

d) uczestniczenia w cyklicznych testach sprawnościowych; 

e) posiadać strój sportowy w barwach klubowych odpowiedni do pogody oraz miejsca 

treningu.  

f) w trakcie turniejów zewnętrznych i meczów ligowych posiadać oficjalny komplet klubowy 

zakupiony przez rodzica/opiekuna; 

g) zawsze posiadać ochraniacze; 

h) przestrzegania odpowiednich regulaminów rozgrywek ustalone przez organizatorów, 

i) poinformować trenera o swojej nieobecności na treningach oraz turniejach i meczach, na 

które został powołany (w przypadku turniejów i meczów najpóźniej do 24 godzin przed ich 

rozpoczęciem wraz z usprawiedliwieniem tej nieobecności); 

j) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie treningu; 

k) wykonywania poleceń wydanych przez trenerów i bez zgody trenera nie opuszczania 

miejsca zajęć; 

l) informowania trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach itp.; 

[Zachowanie] 

a) godnie reprezentować APN FORZA na treningach, turniejach jak i w życiu codziennym;  

b) kulturalnie zachowywać się wobec trenerów, kolegów i koleżanek - w szkole, na zajęciach 

sportowych, meczach i obozach; 

c) przestrzegać zasady sportowej rywalizacji (Fair-Play), zasad poszanowania przeciwnika, 

sędziego, współtrenujących, kibiców; 

d) tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji; 

e) prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia, troski o stan swojego zdrowia; 

f) dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce; 

g) przestrzegania całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych, a w szczególności 

narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu;  

h) pomoc, w ramach swoich możliwości, innym zawodnikom APN FORZA, 

[Pozostałe] 

a) dbałości o powierzony sprzęt sportowy; 

b) posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej; 

c) posiadanie ubezpieczenia od NNW. 

VI 

OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA 

§ 10 
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Rodzic/opiekun Zawodnika APN FORZA ma obowiązek: 

a) zapewnić zawodnikowi możliwość przybycia na trening, turniej lub mecz w terminie 

wskazanym przez trenera prowadzącego; 

b) zapewnić opiekę przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu; 

c) przestrzegać postanowień Regulaminu APN FORZA; 

d) uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez APN FORZA; 

e) informować trenera prowadzącego o nieobecności zawodnika na treningach, meczach, 

turniejach; 

f) kulturalnie zachowywać się podczas treningów, meczów, turniejów; 

g) nie kontaktować się z zawodnikiem podczas treningu, meczu, gdyż  powoduje to spadek 

koncentracji dziecka; 

h) zajmować miejsca na trybunach oraz częściach boiska wskazanych przez trenera; 

i) nieudzielania wskazówek zawodnikom podczas treningów, meczów; 

j) stosować się do poleceń trenera prowadzącego; 

k) dbać o dobry wizerunek APN FORZA; 

l) pokryć wszelkie szkody materialne spowodowane przez Zawodnika w trakcie treningu, 

meczu, turnieju; 

m) informować Zarząd APN FORZA bądź dyrektora akademii o wszystkich sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu zajęć zwłaszcza o rażącym niedopełnieniu obowiązków 

przez trenera. 

VII 

TRENINGI 

§ 11 
Treningi odbywają się na obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu, na innych boiskach 

trawiastych (z nawierzchnią naturalną lub sztuczną) lub w innych miejscach właściwych ze 

względu na rodzaj treningu (sale gimnastyczne, sale wykładowe, obiekty lekkoatletyczne, parki) 

oraz na obiektach własnych APN FORZA. 

§ 12 

1. Treningi odbywają się na podstawie programu szkolenia opracowanego przez PZPN oraz 

kompleksowego programu rozwojowego przygotowanego i wdrożonego przez APN FORZA 

obejmującego wszystkie etapy piłkarskiego rozwoju. 

2. O miejscu treningu i jego rodzaju decyduje trener prowadzący realizujący założenia 

programowe. 

3. Każdy z rodziców/opiekunów ma prawo do uzyskania informacji dotyczących programu 

szkolenia od Dyrektora Akademii.   

§ 13 

1. Treningi odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych. Na boisku zawsze przebywa 

trener. Każdorazowa decyzja o przerwaniu lub odwołaniu zajęć ze względu na warunki 

atmosferyczne należy do trenera. 

2. Zajęcia mogą być odwołane w przypadku wyjazdu na turnieje i mecze, organizowania zawodów 

na obiekcie, w którym prowadzone są treningi lub w przypadku choroby trenera. 

3. W przypadku przerwania lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od APN FORZA - 

zajęcia nie są odrabiane. 

§ 14 
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1. Przed i po zajęciach odpowiedzialność za Zawodników niepełnoletnich w pełni ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

2. Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z przyjętym harmonogramem wyłącznie w obecności 

trenera prowadzącego i na jego wyraźny sygnał. 

§ 15 

1. W przypadku gdy obiekt jest wyposażony w zaplecze szatniowe - Zawodnicy są zobowiązani 

do przebrania się w strój sportowy wyłącznie w szatni. 

2. Za rzeczy pozostawione w szatni lub w miejscu prowadzenia zajęć APN FORZA nie ponosi 

odpowiedzialności.  

§ 16 

Zawodnik nie może zostać dopuszczony do treningu, jeżeli nie posiada aktualnych badań lekarskich 

oraz obowiązkowego ubezpieczenia od NNW.  

§ 17 

1. Opiekunowie uczestników zajęć przebywający na trybunach jak też poza nimi są zobowiązani 

do nie ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć przez trenera. 

2. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody trenera prowadzącego. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Zawodnika bądź rodzica/opiekuna 

trener prowadzący lub manager oddziału może przerwać bądź odwołać zajęcia. 

VIII 

TURNIEJE 

§ 18 

Turnieje wewnętrzne. 

1. Turnieje wewnętrzne są organizowane przez APN FORZA wyłącznie dla swoich zawodników i 

mają na celu oprócz podnoszenia piłkarskich umiejętności integrację zawodników i 

rodziców/opiekunów APN FORZA. 

2. W turnieju biorą udział wszystkie zespoły danej kategorii wiekowej trenujące w APN FORZA 

niezależnie od stopnia piłkarskiego zaawansowania. 

3. Koszty organizacji turnieju pokrywa w całości APN FORZA - dla zawodników jest on 

bezpłatny. 

4. O zgłoszeniu zespołu do turnieju wewnętrznego decyduje trener prowadzący, a udział 

zawodników w turnieju jest obowiązkowy.  

§ 19 

Turnieje zewnętrzne. 

1. Turnieje zewnętrzne organizowane są przez odpowiednie związki sportowe lub przez inne 

Kluby i organizacje z terenu Wrocławia, Dolnego Śląska, Polski lub Europy. 

2. W turniejach zewnętrznych biorą udział zespoły APN FORZA reprezentujące odpowiedni 

poziom umiejętności piłkarskich. 

3. Decyzję o udziale zespołu w turnieju zewnętrznym podejmuje trener prowadzący zespół po 

konsultacji z dyrektorem akademii. 

4. Na turnieje zewnętrzne zawodnicy są powoływani przez trenera prowadzącego, który bierze pod 

uwagę umiejętności piłkarskie, stopień zaangażowania i frekwencję na treningach oraz 

wypełnianie postanowień Regulaminu APN FORZA. Udział w turnieju zawodników 

powołanych jest obowiązkowy. 
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5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na turnieju zewnętrznym powołanego 

zawodnika, APN FORZA ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z 

organizacją udziału w zawodach, w tym także kar nałożonych przez organizatora turnieju. 

6. Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich i obowiązkowego ubezpieczenia od 

NNW nie może zostać powołany na turniej zewnętrzny. 

7. Koszty opłat startowych w turniejach zewnętrznych pokrywa  APN FORZA lub 

rodzice/opiekunowie zawodników. 

8. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów (nocleg, przejazd, wyżywienie 

itp.) decyzja o udziale w turnieju może zostać uzależniona od zgody rodziców/opiekunów na ich 

poniesienie. 

9. Przejazd zawodników na turnieje wrocławskie lub dolnośląskie organizują rodzice/opiekunowie 

we własnym zakresie. Przejazdy na pozostałe turnieje (w Polsce i Europie) organizuje APN 

FORZA. 

10. Zawodnik ma obowiązek występowania w turnieju zewnętrznym w stroju klubowym. 

IX 

ROZGRYWKI LIGOWE 

§ 20 

Rozgrywki ligowe organizowane są przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej na podstawie 

Regulaminu Rozgrywek i obejmują kategorię Młodzika, Trampkarza, Juniora Młodszego i Juniora 

Starszego. 

§ 21 

1. W rozgrywkach ligowych biorą udział zespoły APN FORZA reprezentujące odpowiedni poziom 

umiejętności piłkarskich. 

2. Decyzję o udziale zespołu w rozgrywkach ligowych podejmuje trener prowadzący zespół po 

konsultacji z dyrektorem akademii i zarządem APN FORZA. Zgłoszenie do rozgrywek na sezon 

następny musi zostać wykonane do 30 czerwca. 

3. Wyrażając zgodę na zgłoszenie drużyny do rozgrywek ligowych rodzice/opiekunowie biorą 

współodpowiedzialność za zgłoszony zespół, a zgoda dotyczy całego sezonu rozgrywkowego i 

nie może zostać cofnięta. 

§ 22 

Koszty:  

a) opłat zgłoszeniowych zespołu i zawodników do rozgrywek ligowych (zgodnie z Uchwałą 

Zarządu dolnośląskiego ZPN w sprawie ustalenia jednolitych opłat statutowych w sezonie 

2021/2022); 

b) trenera prowadzącego spełniającego wymogi Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. 

oraz z Uchwały nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji 

trenerskich;  

c) obsługi sędziowskiej meczów ligowych; 

d) przygotowania boiska do rozgrywania meczów ligowych zgodnie z regulaminem DZPN;  

pokrywa w całości APN FORZA. 

§ 23 

Przejazd zawodników na mecze ligowe organizują rodzice/opiekunowie we własnym zakresie. 

§ 24 
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1. W rozgrywkach ligowych mogą występować wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Ekstranetu i 

uprawnieni do gry przez odpowiednie związki sportowe jako zawodnicy APN FORZA.  

2. Decyzję o zgłoszeniu i uprawnieniu zawodnika do gry w rozgrywkach ligowych podejmuje 

trener prowadzący. 

 

§ 25 

1. Na mecz ligowy zawodnicy są powoływani przez trenera prowadzącego według jego uznania, 

pod warunkiem wypełniania przez nich postanowień Regulaminu APN FORZA.  

2. Udział w meczu zawodników powołanych jest obowiązkowy. 

3. Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich i obowiązkowego ubezpieczenia od 

NNW nie może zostać powołany na mecz ligowy. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na meczu ligowym powołanego zawodnika, 

APN FORZA ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją udziału w 

meczu, w tym także kar dyscyplinarnych nałożonych przez odpowiednie związki sportowe w 

przypadku gdyby mecz się nie odbył. 

§ 26 

1. Zawodnik występujący w rozgrywkach ligowych ma obowiązek posiadać strój klubowy. 

Zapewnienie stroju należy do rodzica/opiekuna. 

2. Zawodnik ma obowiązek występowania w meczu ligowym w stroju klubowym w kolorystyce 

wskazanej przez trenera. 

§ 27 

1. Wszelkie kary finansowe nałożone na APN FORZA przez odpowiednie związki sportowe 

dotyczące niekulturalnego albo niesportowego zachowania Zawodnika lub rodzica/opiekuna 

ponoszą w całości rodzice/opiekunowie. Zarząd APN FORZA przekazuje mailowo decyzję 

odpowiedniego związku rodzicowi/opiekunowi w terminie 7 dni od jej otrzymania wraz z 

wezwaniem do zapłaty. 

2. Kary finansowe nałożone na APN FORZA przez odpowiedni związek sportowy za 

nieusprawiedliwioną nieobecność na meczu skutkującą walkowerem ponosi rodzic/opiekun. 

Zarząd APN FORZA przekazuje mailowo decyzję odpowiedniego związku sportowego 

rodzicowi/opiekunowi w terminie 7 dni od jej otrzymania wraz z wezwaniem do zapłaty. 

3. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie powoduje zawieszenie w prawach Zawodnika APN 

FORZA.  

X 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

§ 28 

1. Wysokość składki członkowskiej obowiązującej w danym sezonie rozgrywkowym ustala Zarząd 

KS “FORZA” i przekazuje do wiadomości członków stowarzyszenia na stronie 

www.forza.wroclaw.pl. 

2. W przypadku każdorazowej zmiany wysokości składki członkowskiej, Zarząd KS “FORZA” 

przekazuje do wiadomości członków stowarzyszenia na stronie www.forza.wroclaw.pl oraz za 

pośrednictwem maila/informacji tekstowej. 

 

§ 29 

http://www.forza.wroclaw.pl/
http://www.forza.wroclaw.pl/
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1. W sezonie 2022/2023, w okresie od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023, roku wysokość 

składki członkowskiej dla zawodników wynosi: 

170 zł miesięcznie - grupy podstawowe/średniozaawansowane (treningi 2 razy tygodniowo) 

200 zł miesięcznie - drużyny ligowe oraz grupy zaawansowane (treningi 3 razy tygodniowo) 

2. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest jednym z elementów 

budżetu APN FORZA i zapewnia jej całościowe funkcjonowanie. 

3. Składka członkowska jest niepodzielna i niezależna od ilości treningów w których uczestniczył 

Zawodnik. 

§ 30 

1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad jeden pełny miesiące 

kalendarzowy - Zarząd, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, może zmniejszyć składkę za ten 

miesiące o 50% lub w szczególnych przypadkach zwolnić Zawodnika z obowiązku opłacania 

składki członkowskiej. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest terminowe regulowanie składek 

członkowskich w miesiącach poprzednich. 

§ 31 

1. Składka członkowska płatna jest na konto do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc zgodnie z 

harmonogramem: 

miesiąc wysokość składki wpłata do dnia 

Wrzesień 2021 130/150 zł 10 września 

Październik 2021 130/150 zł 10 października 

Listopad 2021 130/150 zł 10 listopada 

Grudzień 2021 130/150 zł 10 grudnia 

Styczeń 2022 150/180 zł 10 stycznia  

Luty 2022 150/180 zł 10 lutego 

Marzec 2022 150/180 zł 10 marca 

Kwiecień 2022 150/180 zł 10 kwietnia  

Maj 2022 150/180 zł 10 maja 

Czerwiec 2022 150/180 zł 10 czerwca 

Lipiec 2022 150/180 zł 10 lipca 

Sierpień 2022 150/180 zł 10 sierpnia 
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§ 32 

W przypadku nieopłacenia składki przez dwa miesiące - członkostwo w AP FORZA zostaje 

zawieszone, a zawodnik nie ma prawa uczestniczenia w treningach i meczach. 

XI 

ZMIANA BARW KLUBOWYCH 

§ 33 

Warunki przejścia do innego klubu piłki nożnej określają przepisy odpowiednich związków 

sportowych oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 34 

Zawodnik w wieku 7-9 lat 

1. Zgodnie z regulaminem rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zawodnik w 

przedziale wiekowym od 7 do 9 roku może zmienić przynależność klubową za zgodą swoich 

opiekunów prawnych i: 

a) w okienku zimowym musi uzyskać zgodę klubu macierzystego; 

b) w okienku letnim zawodnik może zmienić bez zgody klubu macierzystego, a klub nie może 

żądać ekwiwalentu za jego wyszkolenie, a także utrudniać zmiany barw klubowych; 

§ 35 

Zawodnik w wieku 9 - 16 lat 

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch 

okresów transferowych (tzn. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach: 

a) od 1 lipca do 30 września; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w 

której występuje Klub pozyskujący. 

§ 36 

W celu zmian barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do: 

a) w przypadku zawodników niepełnoletnich - złożenia oświadczenia (pisemnie, mailem) 

przez rodzica/opiekuna Zarządowi APN FORZA o chęci zmian barw klubowych przez 

Zawodnika; 

b) przedstawienia pisma (lub podpisanej umowy transferowej) z nowego klubu 

potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika; 

c) rozliczenia ze sprzętem sportowym; 

d) uregulowania rozliczeń finansowych z APN FORZA; 

e) uzyskania zgody Zarządu APN FORZA na zmianę barw klubowych, w przypadku gdy 

regulamin rozgrywek DZPN taką zgodę dopuszcza. 

§ 37 

Zgodnie z Uchwała nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z 

dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za 

wyszkolenie zawodników ustalającej ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, 

zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował 

przedłużenia umowy kontraktowej - Zarząd APN FORZA może uzależnić zmianę barw klubowych 
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przez zawodnika od wypłacenia określonego ekwiwalentu za każdy rok szkolenia zawodnika o 

statusie amatora, zgodnie z postanowieniami uchwały.   

XII 

KARY 

§ 38 

Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu APN FORZA może skutkować następującymi 

konsekwencjami: 

 

1. Zawodnicy: 

a) upomnienie słowne stosowane przez trenera; 

b) odsunięcie zawodnika od części treningu, meczu, turnieju; w przypadku zawodnika 

małoletniego pozostaje on pod opieką trenera, bez prawa do uczestniczenia w zajęciach, do 

czasu przybycia rodzica/opiekuna. Trener o ukaraniu zawodnika powiadamia Zarząd APN 

FORZA; 

c) odsunięcie zawodnika od treningu, meczu, turnieju; 

d) wykluczenie z członkostwa w APN FORZA. 

 

2. Rodzice/opiekunowie: 

a) upomnienie słowne stosowane przez trenera; 

b) odsunięcie rodzica/opiekuna od pośredniego udziału w treningu, meczu, turnieju; 

c) kara finansowa nałożona na Zawodnika przez Wydział Dyscypliny Dolnośląskiego Związku 

Piłki Nożnej; 

d) wykluczenie z członkostwa  w APN FORZA. 

§ 39 

1. Ukaranie następuje na mocy decyzji trenera lub uchwały podjętej przez Zarząd APN FORZA. 

Może nastąpić na wniosek trenera lub jako inicjatywa własna Zarządu. 

2. Karę wykluczenia z członkostwa w APN FORZA Zarząd może wymierzyć za wyjątkowo rażące 

naruszenia zasad współżycia społecznego, w tym stosowanie dopingu, palenie papierosów, 

spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, naruszanie godności innych zawodników, 

nie uczestniczenie w treningach. 

XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 40 

1. Zmiana Regulaminu APN FORZA może być dokonana uchwałą Zarządu Klubu w każdym 

czasie.  

2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej APN FORZA - www.forza.wroclaw.pl 

§ 41 

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu APN FORZA. 

2. Zawodnicy i rodzice/opiekunowie, mają prawo wystąpić, w formie pisemnej, do Zarządu APN 

FORZA z prośbą wyjaśnienia kwestii spornych bądź niejasnych wynikających z zapisów 

Regulaminu. 

http://www.forza.wroclaw.pl/
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3. Postanowienia Regulaminu APN FORZA są akceptowane przez zawodników oraz ich 

rodziców/opiekunów. Akceptacja i przestrzeganie Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla 

uczestnictwa w APN FORZA. 

§ 42 

Sprawy nie ujęte w Regulaminie pozostają w wyłącznej kompetencji Zarządu APN FORZA. 

§ 43 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i podpisania przez Członka APN FORZA lub 

jego rodzica/opiekuna. 


