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§1. DEFINICJE
Strony postanawiają, iż w niniejszym Regulaminie poniższe terminy posiadają następujące znaczenia:
1. ŁKS Łódź lub Klub – ŁKS Łódź Spółka Akcyjna, z siedzibą przy Alei Unii Lubelskiej 2, 94-020, Łódź, wpisana w XX
Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi numer KRS
0000787436, REGON 383429284, NIP 7272837052
2. Akademia ŁKS Łódź S.A. lub Akademia – Akademia piłki nożnej prowadzona przez Klub
3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin szkolenia sportowego zespołów młodzieżowych w ŁKS Łódź S.A.
4. Zawodnik – oznacza zawodnika piłki nożnej przynależącego do jednego z zespołów młodzieżowych prowadzonych
w ŁKS Łódź
5. Sztab szkoleniowy – w zależności od kontekstu i okoliczności wszyscy Trenerzy, Koordynator Akademii oraz
Dyrektor Sportowy Klubu.
6. Zarząd – członkowie zarządu ŁKS Łódź
7. Zawieszenie – zawieszenie Zawodnika w prawach zawodnika na okres ustalony przez ŁKS Łódź, skutkujące
czasowym brakiem możliwości udziału Zawodnika w Zajęciach treningowych oraz Zawodach sportowych.
8. Zajęcia treningowe – wszelkie jednostki treningowe i szkoleniowe w tym praktyczne i teoretyczne odbywające się w
ramach działania zespołów młodzieżowych ŁKS Łódź prowadzone w grupach treningowych. O przynależności
zawodnika do danej grupy decyduje Trener prowadzący na podstawie rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami
Prawnymi, obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania oraz zachowania.
9. Zawody sportowe – wszelkie mecze, turnieje lub inne zawody, w których uczestniczą zespoły młodzieżowe ŁKS
Łódź, w szczególności mecze towarzyskie, ligowe oraz turnieje sportowe
10. Opiekun – rodzice i opiekunowie prawni Zawodnika w rozumieniu przepisów prawa powszechnego obowiązującego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Zawodników w okresie obowiązywania ich stosunku rejestracji z Klubem.
2. Zawodnicy oraz Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się oraz ścisłego przestrzegania zapisów niniejszego
Regulaminu.

§3. CELE AKADEMII
Celem działania Akademii jest:
rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscyplin sportowych — piłka nożna,
wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play
nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich lub zapaśniczych oraz rozwój zdolności ruchowych,
maksymalny rozwój zdolności
motorycznych umiejętności techniczno-taktycznych zawodników poprzez
indywidualizację zajęć treningowych
5. selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej dla Zawodników szczególnie
uzdolnionych.
1.
2.
3.
4.
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§4. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA
Zawodnicy zobowiązują się:
1. Do godnego reprezentowania barw klubowych ŁKS Łódź zarówno w trakcie Zajęć treningowych, w Zawodach
sportowych, jak również w życiu codziennym Zawodników.
2. Dbania o koleżeńską atmosferę w Zespole, odnoszenia się z szacunkiem do innych Zawodników ŁKS Łódź,
Trenerów, boiskowych rywali oraz sędziów. Wszelkie zastrzeżenia co do zachowania Zawodnika należy zgłaszać
Sztabowi szkoleniowemu.
3. Stosować do bezwzględnego zakazu: palenia papierosów, w tym elektronicznych, spożywania alkoholu, używania
jakichkolwiek narkotyków i innych niedozwolonych prawem używek, w tym środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
4. Do dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia. W tym celu do każdych zajęć zobowiązują się mieć odpowiednio
przygotowany (tj. schludny oraz czysty) sprzęt treningowy firmy wskazanej przez ŁKS Łódź i zatwierdzonej przez
Zarząd, zgodny z wytycznymi przedstawionymi przez Sztab szkoleniowy.
5. Posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu reprezentacyjnego firmy wskazanej przez ŁKS Łódź i zatwierdzonej
przez Zarząd, zgodnego z wytycznymi przedstawionymi przez Sztab szkoleniowy.
6. Sumiennego uczestnictwa w Zajęciach treningowych oraz Zawodach sportowych. W przypadku nieobecności
powiadomienia Trenera prowadzącego o każdej nieobecności poprzez aplikację Sport BM minimum dwie godziny
przed planowanym rozpoczęciem Zajęć.
7. Dbania o dobre imię i interesy Klubu oraz zachowania w sposób licujący ze statusem Zawodnika ŁKS Łódź, w
szczególności powstrzymania się od publicznego wypowiadania się w sposób obraźliwy, wulgarny lub rasistowski o
jakiejkolwiek osobie lub grupie społecznej, a także niekomentowania za pośrednictwem środków masowego przekazu
oraz w social-mediach kwestii związanych z działalnością Klubu, Akademii lub któregokolwiek z pracowników czy
członków Klubu chyba, że zostało to zaakceptowane przez Sztab szkoleniowy Akademii lub innego upoważnionego
pracownika Klubu.
8. Zawodnik zobowiązuje się dobrowolnie poddać karom nałożonym w związku z naruszeniami niniejszego Regulaminu
przez Zarząd Klubu.
9. Pomagania Trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na Zajęciach treningowych oraz
czynnościach porządkowych związanych z organizacją Zawodów sportowych – wg. zaleceń Trenera.
10. Dbania o sprzęt treningowy oraz sprzęt sportowy.
11. Ścisłego przestrzegania oraz sumiennego wykonywania poleceń Trenera prowadzącego oraz Sztabu szkoleniowego
na Zajęciach treningowych oraz Zawodach sportowych
12. Niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych Trenerowi prowadzącemu Zajęcia treningowe.
13. Doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na Zajęciach treningowych.
14. Pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do Zawodów sportowych oraz Zajęć
treningowych. W szczególności do punktualnego stawiania się na Zawody sportowe i Zajęcia treningowe, o godzinach
i w miejscu wskazanych przez Sztab szkoleniowy, w szczególności Trenera prowadzącego.
15. Do rzetelnego wypełniania obowiązku szkolnego z zastrzeżeniem poniższych zapisów Regulaminu:
a) W przypadku uzyskania przez Zawodnika semestralnej średniej ocen poniżej 3,25 zawodnik zostanie Zawieszony,
na okres minimum czterech tygodni lub dłuższy. W trakcie trwania zawieszenia rodzice zobowiązani są do
uiszczenia opłat za szkolenie. Wyjątek może stanowić indywidualna opinia wychowawcy Zawodnika.
b) W przypadku, gdy frekwencja zawodnika w klasie sportowej jest niższa niż 80% zostaje on Zawieszony na okres
ustalony przez ŁKS Łódź. Jeżeli Zawodnik bierze udział w Zawodach sportowych nieobecność na zajęciach jest
usprawiedliwiona i nie wpływa na frekwencję.
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c) Nieusprawiedliwione nieobecności Zawodnika na dwóch lekcjach wychowania fizycznego w danym tygodniu
wykluczają go z udziału w Meczu drużyny rozgrywanym w kolejce następującej po tygodniu, w którym spełnił się
powyższy warunek.
d) W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej oraz złego zachowania, na wniosek Trenera
prowadzącego, dyrektora szkoły lub Opiekuna, klub może podjąć decyzję o czasowym Zawieszeniu w prawach
zawodnika (brak możliwości udziału w zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych), aż do momentu
poprawienia ocen szkolnych i zachowania. Zawieszenie w prawach zawodnika nie zwalnia od ponoszenia opłaty
zasadniczej.
§5. POZOSTAŁA AKTYWNOŚĆ ZAWODNIKA I UDZIAŁ W TESTACH
1. Zawodnik ma bezwzględny zakaz trenowania, brania udziału w treningach indywidualnych, rozgrywania meczów,
udziału w Testach, meczach kontrolnych, turniejach w innym klubie piłkarskim bez zgody ŁKS Łódź wyrażonej na
piśmie. Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry ŁZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne,
obozy sportowe) musi być konsultowana z Trenerem prowadzącym.
2. Opiekunowie oraz Zawodnicy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Klubu o zawarciu jakiejkolwiek
umowy pośrednictwa transakcyjnego, umowie menadżerskiej lub umowie cywilnoprawnej dotyczącej Zawodnika,
jego wizerunku lub dalszej kariery piłkarskiej, w szczególności dotyczącej negocjowania warunków kontraktu
Zawodnika z Klubem, zmiany przynależności klubowej Zawodnika oraz uczestnictwa osób trzecich w rozmowach z
Klubem.
3. W przypadku zaproszenia zawodnika Ł.K.S. Łódź S.A na testy piłkarskie w innym klubie stosowne zaproszenie
powinno
wpłynąć
do
klubu
drogą
elektroniczną
na
wszystkie
wskazane
adresy
mailowe:
krzysztof.przytula@lkslodz.pl, krystian.kierach@lkslodz.pl, minimum 72 godziny przed planowaną godziną
rozpoczęcia testów. Niedotrzymanie wskazanego powyżej terminu może skutkować brakiem zgody ŁKS Łódź na
udział Zawodnika w Testach.
4. ŁKS Łódź nie wyraża zgody na udział Zawodnika w Testach w trakcie trwania okresu startowego.
5. Stosowne zaproszenie na Testy powinno zawierać:
a) informację o miejscu przeprowadzenia testów, czasie ich trwania.
b) zapewnienie o ubezpieczeniu NNW Zawodnika na czas Testów.
c) w przypadku Testów trwających dłużej niż jeden dzień zapewnienie wyżywienia oraz zakwaterowania
Zawodnikowi.
§6. ZOBOWIĄZANIA OPIEKUNÓW
Opiekunowie zobowiązują się do:
1. Przyprowadzenia Zawodnika na Zajęcia treningowe oraz odbierania go po Zajęciach. Trener prowadzący bierze
odpowiedzialność za Zawodnika jedynie w czasie Zajęć treningowych i Zawodów sportowych, natomiast nie
odpowiada za zdrowie Zawodnika w drodze z domu i do domu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
2. Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności Zawodnika na Zajęciach treningowych lub Zawodach
sportowych poprzez aplikację Sport BM minimum dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem Zajęć.
3. Przebywania w czasie Zawodów sportowych oraz Zajęć treningowych lub bezpośredni przez ich rozpoczęciem lub
po ich zakończeniu wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności (trybuny obiektu sportowego, sali
sportowej lub inne wyznaczone miejsce dla publiczności). Naruszenie niniejszego zapisu Regulaminu przez
Opiekuna, bez wyraźnej zgody Trenera prowadzącego, może skutkować nałożeniem na Zawodnika odpowiedniej
kary przez Zarząd Klubu. Wszelkie pytania lub uwagi do Trenera należy zgłaszać przed lub po Zajęciach treningowych
poza wyznaczonym obszarem boiska.
4. Obecność Opiekunów podczas Zajęć Akademii możliwa jest jedynie we wskazane dni, tj. środy oraz soboty, a także
w inne dni wskazane przez Sztab szkoleniowy Akademii.
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5. Przestrzegania zakazu palenia papierosów, e-papierosów innych wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu,
wprowadzania zwierząt na terenie Akademii Ł.K.S Łódź S.A przy ulicy Minerskiej 7 jak również na działce, na której
znajduje się boisko pod „balonem”. W przypadku niezastosowania się do powyższego ŁKS Łódź zastrzega sobie
prawo wezwania odpowiednich organów lub wyciągnięcia konsekwencji wobec Zawodnika.
6. Niekontaktowania się z Zawodnikami podczas zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji
sędziego bez względu na prywatną ocenę sytuacji.
7. Niepodważania autorytetu Trenera, Sztabu szkoleniowego oraz innych pracowników ŁKS Łódź, zarówno w obecności
Zawodników jak i innych Opiekunów.
8. Kulturalnego zachowania oraz szacunku wobec Zawodników, sędziów i zawodników boiskowych rywali ŁKS Łódź w
czasie trwania Zawodów sportowych oraz Zajęć treningowych. W szczególności zobowiązują się do niekrytykowania
orzeczeń sędziego oraz nieobrażania drużyny boiskowych rywali ŁKS Łódź jak i poszczególnych jej zawodników. W
przypadku nałożenia na ŁKS Łódź finansowej kary dyscyplinarnej na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
wynikającej bezpośrednio z nieprawidłowego zachowania Opiekuna podczas Zawodów sportowych, ŁKS Łódź może
domagać się zwrotu równowartości nałożonej kary od Opiekuna.
9. Terminowego uregulowania wszelkich opłat wskazanych w Regulaminie opłat na dany sezon rozgrywkowy.
10. Powiadomienia trenera prowadzącego oraz wysłanie maila na adres krzysztof.przytula@lkslodz.pl,
krystian.kierach@lkslodz.pl, ewa.pabjanczyk@lkslodz.pl z informacją o rezygnacji Zawodnika z udziału w zajęciach
sportowych, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca — (np. do 31 stycznia, w przypadku rezygnacji od lutego).
11. Opłaty zasadnicze przestają być naliczane po wypełnieniu warunku, o którym mowa w ustępie 10 powyżej i po
całkowitym rozliczeniu się Zawodnika z ŁKS Łódź.
12. Opiekunowie Zawodnika niepełnoletniego są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań wobec klubu.
Opłaty związane z uczestnictwem w działalności klubu zamieszczane są w Regulaminie opłat, z którym Opiekunowie
Zawodników zobowiązani są się zapoznać.
13. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek Opiekuna zgłaszany do Trenera
prowadzącego istnieje możliwość obniżenia wysokości opłat należnych na rzecz Klubu.
§7. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKADEMII ŁKS ŁÓDŹ

Warunkiem dołączenia do ŁKS Łódź jako Zawodnik jest:
1. Złożenie niezbędnych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej ŁKS Łódź (lkslodz.pl) oraz stanowiących
załącznik do niniejszego Regulaminu:
a) podanie o przyjęcie w poczet zawodników — załącznik nr 1,
b) deklaracja gry amatora zawodnika (dotyczy grup rozgrywkowych) – załącznik nr 2
c) karta extranet
d) Dostarczenie w terminie czterech tygodni od daty zapisania Zawodnika do ŁKS Łódź odpowiednich badań
lekarskich: morfologia, mocz, EKG itd.
e) zgoda Opiekuna / Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr
3 / 4.
2. Warunkiem każdorazowego uczestnictwa Zawodnika w Zajęciach treningowych i Zawodach sportowych jest:
a) Posiadanie aktualnej karty zdrowia. Brak aktualnej karty zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w Zajęciach
treningowych i Zawodach sportowych. (ŁKS Łódź zobowiązuje się zapewnić jeden termin badań lekarskich na 12
miesięcy. W przypadku, gdy Zawodnik nie zjawi się w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do uaktualnienia
karty zdrowia samodzielnie i dostarczenie jej na najbliższe Zajęcia Trenerowi prowadzącemu)
b) Brak zaległości w opłatach wobec Klubu.
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c) Wyjątkiem dopuszczenia Zawodnika do treningu bez karty zdrowia oraz karty zgłoszeniowej są treningi pokazowe
i rekrutacyjne.
§8. NAGRODY I KARY
1. Wobec Zawodnika, który dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, na wniosek Trenera
prowadzącego lub innego członka Sztabu Szkoleniowego, Zarząd ŁKS Łódź może nałożyć na Zawodnika karę:
2. Za aktywną realizację zadań wynikających z procesu szkolenia, wzorową postawę podczas Zajęć oraz w życiu
prywatnym Zawodnika oraz osiąganie nadzwyczajnych wyników w nauce Zawodnik może otrzymać wyróżnienie w
postaci:
a)

Pochwały ustnej w obecności innych Zawodników Akademii.

b)

Dyplomu za wzorową postawę i nadzwyczajne wyniki sportowe i edukacyjne;

c)

Oficjalnego przeniesienia do starszego rocznika, Drugiej Drużyny piłki nożnej Klubu albo Pierwszej Drużyny
piłki nożnej Klubu.
§9. ZOBOWIĄZANIA KLUBU

Akademia zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia zawodnikom odpowiedniej ilości treningów w tygodniu w danej kategorii wiekowej w okresie zimowym i
letnim z wyłączeniem świąt i innych ustawowo wolnych dni.
2. Zapewnienia zawodnikom możliwości udziału we współzawodnictwie sportowym (rozgrywki krajowe, gry kontrolne,
turnieje o powołaniu decyduje trener prowadzący oraz trener koordynator.
3. Wyłonienia kadry zawodników w wybranych rocznikach w celu prowadzenia z nimi dodatkowych zajęć oraz
zgłoszenia ich udziału w prestiżowych turniejach.
4. Zapewnienia wszystkim zawodnikom najlepszych w miarę możliwości warunków do rozwijania ich umiejętności
sportowych, pasji i osobowości, a także kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez sport.
5. Zgłoszenia zawodników do właściwego związku nadzorującego rozgrywki.
6. Ubezpieczenia zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
7. Zapewnienia konsultacji lekarskich (minimum jeden raz na 6 miesięcy i w sytuacjach wymagających konsultacji).
8. Zorganizowania wydarzeń sportowych takich jak turnieje, zakończenie roku szkoleniowego, obozów sportowych oraz
innych imprez sportowych.
9. Publikowania na stronie internetowej www.lkslodz.pl, stronie Akademii ŁKS Łódź na portalu Facebook, kanale
YouTube Akademii i Twitterze informacji dotyczących poszczególnych grup treningowych.
10. Organizowania raz w miesiącu w Okresie startowym oraz raz na dwa miesiące poza Okresem startowym dyżuru
Trenera prowadzącego.
11. Organizowania dwóch spotkań ogólnych z wszystkimi Opiekunami w każdym sezonie rozgrywkowym.
12. Poddawania Zawodników okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności, mających na celu weryfikacje
potencjału i rozwoju Zawodnika, oraz zakwalifikowanie go do kolejnych etapów szkolenia, odpowiednich grup
treningowych albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
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§9. WIZERUNEK ZAWODNIKA ORAZ DANE OSOBOWE ZAWODNIKA
1. Klub jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Zawodnika utrwalonego w związku z Zajęciami
treningowymi, Zawodami sportowymi lub innymi zajęciami organizowanymi przez Akademię lub Klub, a także utrwalonego w związku z korzystaniem przez Zawodnika z infrastruktury szkoleniowej Klubu, w całym okresie trwania
procesu szkolenia oraz po jego zakończeniu, tj. bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Klub zastrzega sobie
prawo do umieszczania informacji o osiągnieciach sportowych Zawodnika zdobytych w czasie reprezentowania
barw Klubu.
2. Klub jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku Zawodnika w działaniach marketingowych, w tym na stronie
internetowej i profilach w mediach społecznościowych Klubu, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów Klubu, a także w prasie, książkach, filmie, transmisjach na żywo, telewizji, Internecie, w grach
komputerowych oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej oraz w konkursach i akcjach marketingowych
Klubu, a także sponsorów i partnerów Klubu.
3. Klub zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku Zawodnika w sposób mogący naruszyć jego dobre imię.
4. Klub oświadcza, iż w związku z podjęciem przez Zawodnika aktywności sportowej w Akademii ŁKS Łódź Klub przetwarza dane osobowe Zawodnika z następujących kategorii:
a)

Dane podstawowe – w szczególności imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
miejsce zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Zawodnika oraz Opiekunów Zawodnika.

b)

Dane dotyczące wyników sportowych Zawodnika osiąganych w trakcie jego rejestracji w Klubie.

c)

Dane dotyczące wyników w nauce, obecności oraz zachowania w trakcie uczestnictwa na zajęciach w szkole,
do której uczęszcza Zawodnik.

d)

Wizerunek Zawodnika.

e)

Dane medyczne Zawodnika oraz dane o stanie zdrowia Zawodnika, w tym dane dotyczące urazów, diety,
kontuzji, chorób, wyników testów motorycznych, badań, które Klub uzyskał od lekarzy wydających zaświadczenia
o zdolności do uprawiania piłki nożnej, lekarzy prowadzących badania i leczenie Zawodnika, Opiekunów,
Zawodnika lub członków Sztabu szkoleniowego.

5. Klub przetwarza dane osobowe Zawodnika w celu:
a)

Realizacji obowiązków wynikających z przepisów państwowych, FIFA oraz PZPN, w szczególności rejestracji i
zgłoszenia Zawodnika do Klubu, zapewnienia ubezpieczenia NNW oraz zakwaterowania, a także obowiązków
podatkowych.

b)

Oceny stanu zdrowia Zawodnika oraz jego zdolności do podejmowania aktywności jako zawodnik piłki nożnej.

c)

Monitorowania rozwoju i postępów Zawodnika w zakresie gry w piłkę nożną oraz aktywności poza piłkarskiej.

d)

Dochodzenia roszczeń wobec Zawodnika i osób trzecich oraz ochrony przed roszczeniami Zawodnika i osób
trzecich wobec Klubu.

e)

Informowania o osiągnięciach indywidualnych Zawodnika oraz drużyn, których Zawodnik jest członkiem.

6. Administratorem danych osobowych jest: Ł.K.S. Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi,
wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: lkslodz@lkslodz.pl
7. Odbiorcami danych osobowych Zawodnika oraz Opiekunów mogą być:
a)

Polski Związek Piłki Nożnej.

b)

Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie.

c)

Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe.

d)

Podmioty lecznicze.
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e)

Podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe
lub audytowe.

8. Dane Zawodnika oraz Opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
9. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia okresu obowiązywania kontraktu Zawodnika z Klubem albo do
momentu wygaśnięcia deklaracji gry amatora (zakończenia procesu szkolenia Zawodnika w Klubie) z
uwzględnieniem konieczności przechowywania danych przez okres niezbędny do wykazania praw nabytych przez
Klub w związku z przynależnością Zawodnika do Klubu – w szczególności świadczeń pieniężnych związanych ze
szkoleniem Zawodnika i do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z przynależnością
Zawodnika do Klubu oraz szkoleniem Zawodnika w Klubie.
10. Dane osobowe Zawodnika oraz Opiekunów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji międzynarodowych, w przypadku zawodników zagranicznych mogą one być przekazywane do
stowarzyszeń piłkarskich z siedzibą w Szwajcarii (UEFA oraz FIFA).
11. Zawodnikom oraz Opiekunom przysługują następujące prawa:
a)

prawo dostępu do danych.

b)

prawo do sprostowania danych.

c)

prawo do usunięcia danych.

d)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

e)

prawo do przenoszenia danych.

f)

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

g)

W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, rozpatrywane są przez Zarząd indywidualnie w
porozumieniu ze Sztabem szkoleniowym Akademii. Zarząd zastrzega sobie autonomie w podejmowaniu decyzji w
stosunku do zaistniałych sytuacji spornych.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2021 roku.
3. Klub zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w treści niniejszego Regulaminu, każdorazowe zmiany zostaną
wprowadzone z zachowaniem 14 dniowego terminu od dnia poinformowania Zawodników i Opiekunów o ich
wprowadzeniu.
4. Wszelkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1: PODANIE O PRZYJĘCIE DO AKADEMII ŁKS ŁÓDŹ S.A.

MIEJSCOWOŚĆ / DATA

IMIĘ I NAZWISKO
ZAWODNIKA
IMIONA I NAZWISKA
OPIEKUNÓW
PRAWNYCH / RODZICÓW

Ja, niżej podpisany, za zgodą opiekunów prawnych / rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do grona zawodników Ł.K.S. Łódź S.A.
Jednocześnie, my opiekunowie prawni / rodzice Zawodnika oraz Zawodnik oświadczamy, że zapoznaliśmy się
z Regulaminem Szkolenia sportowego zespołów młodzieżowych w ŁKS Łódź S.A.

_________________________

_________________________

_________________________

OPIEKUN PRAWNY / RODZIC

ZAWODNIK

OPIEKUN PRAWNY / RODZIC
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ZAŁĄCZNIK NR 2: DEKLARACJA GRY AMATORA
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ZAŁĄCZNIK NR 3: ZGODA ZAWODNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MIEJSCOWOŚĆ / DATA

IMIĘ I NAZWISKO
ZAWODNIKA
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