
REGULAMIN „BEZPIECZNY TRENING AKADEMII” 
DLA RODZICA/OPIEKUNA ZAWODNIKA 

 
1. Liczba uczestników treningu zależna jest od rodzaju obiektu na którym odbywa się 

trening Akademii w danej lokalizacji. Na boiskach otwartych i półotwartych (orlikach, 
przyszkolnych, wielofunkcyjnych) może jednocześnie przebywać 14 zawodników + 2 
trenerów. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby 
oraz 4 trenerów. Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska 
pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym 
samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. Podział na grupy treningowe, 
miejsce oraz terminy przedstawia koordynator lokalizacji. Rotacja dzieci  
w poszczególnych grupach możliwa jest jedynie za zgodą koordynatora. 

2. Trening dla grup A i B1 będzie trwał minimum 45 minut, dla grup B2, C i D – 60 minut. 
3. Zaleca się przed wyjazdem na trening zmierzenie zawodnikowi temperatury ciała.  
4. Jeśli występują u dziecka, rodzica lub innego członka rodziny, z którym zawodnik 

miał kontakt, objawy określone przez Główny Inspektorat Sanitarny (dostępne na 
stronie https://gis.gov.pl/) prosimy o pozostanie w domu i zgłoszenie nieobecności do 
koordynatora lub trenera.  

5. Nie ma możliwości przebierania się w szatniach znajdujących się na terenie obiektu, 
a możliwość skorzystania z toalety będzie ograniczona. Dzieci na trening 
przyjeżdżają przebrane i gotowe do ćwiczeń. 

6. Nie ma możliwości wstępu rodziców/opiekunów na obiekt. Zawodnik czeka przed 
wejściem na obiekt, w miejscu wskazanym przez trenera. 

7. Odległość między zawodnikami oraz zawodnikiem a trenerem wynosi 2 metry. 
Ćwiczenia zostaną przeprowadzone przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. 

8. Akademia zapewnia piłki dla wszystkich zawodników, ale istnieje możliwość zabrania 
na trening przez zawodnika swojej piłki (grupy A – rozmiar 3, grupy B1 i B2 – rozmiar 
4,  grupy  C i D – rozmiar 4 lub 5).  

9. Dezynfekcji podlega przede wszystkim sprzęt treningowy mający bezpośredni 
kontakt z osobami, które go użytkują.  

10. Wszelkie rzeczy osobiste zabierane na trening muszą być oznaczone i podpisane 
nazwiskiem (bidon, piłka, opcjonalnie atomizer, rozpylacz). Zawodnik odkłada je  
w miejsce wskazane przez trenera i nie korzysta z rzeczy koleżanek i kolegów. 

11. Wymagana jest punktualność w przyjeździe i odbiorze dziecka – ze względu na 
możliwe zamknięcie obiektu w trakcie zajęć, a także jak najmniejszy kontakt  
z zawodnikami kolejnych grup treningowych. Ważne jest zachowanie dystansu.  

12. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na obiekt i po jego opuszczeniu. 
Akademia zapewni środek dezynfekujący, jednak istnieje możliwość zabrania przez 
zawodnika na trening własnych, opisanych środków dezynfekcji (atomizer, rozpylacz 
itp.). 

13. W przypadku notorycznego nieprzestrzegania zasad przez uczestnika lub rodzica, 
trener może podjąć decyzję o ograniczeniu udziału dziecka w zajęciach. 

14. Rodzic akceptuje niniejszy regulamin i zapoznaje z nim zawodnika. Trener 
przypomina zasady bezpośrednio przed treningiem. 

15. Opiekunowie prawni uczestników treningów są świadomi aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce oraz posiadają wiedzę o wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://gis.gov.pl/. 

16. Podstawą prawną są rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Sportu 
dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc?fbclid=IwAR3w-
0wg_tuIxGQrtqkEAtzGsiJR5BQZLU0XF2ier_4j_ot4AZVM6yNS4JE 
III etap odmrażania sportu: https://tiny.pl/7tbdk  
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA  
 

1. Czy forma treningu będzie się różniła od tej przed pandemią? 
Tak. Stworzyliśmy dedykowane zestawy ćwiczeń dopasowane do wytycznych 
Ministerstwa Sportu, gdzie nie dochodzi do kontaktu fizycznego między trenującymi 
lub jest on znacząco ograniczony. Dodatkowo stosujemy wytyczne Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego związane z ochroną wszystkich uczestników, także 
trenerów. 

 
2. Czy w trakcie treningu dojdzie do niekontrolowanego kontaktu między 

uczestnikami? 
Trenerzy będą starali się dopilnować, aby tego kontaktu było jak najmniej, ale nie 
można wykluczyć zbliżenia, do którego dochodzi także na co dzień na spacerze czy 
w sklepie. Ważna jest edukacja dzieci, którą przeprowadzą trenerzy na początku 
każdego treningu, a także Regulamin, do którego należy się stosować już przed 
jednostką treningową. 

 
3. Skąd mam mieć pewność, że Trener jest zdrowy? 

Trenerzy będą stosowali się do wytycznych GIS-u, a także dodatkowych zasad 
wyznaczonych przez Akademię (m.in. mierzenie temperatury). W trakcie treningu 
będą przebywali w bezpiecznym dystansie i ograniczali takie czynności jak: wiązanie 
butów, przybijanie „piątki” czy aktywna zabawa w berka.  

 
4. Czy dzieci będą musiały nosić maseczkę i rękawiczki w trakcie treningu? 

Nie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu przebywając na obiekcie nie ma 
obowiązku zakrywania twarzy i noszenia jednorazowych rękawiczek (dotyczy to osób 
uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Jeśli dzieci lubią być bramkarzami, 
zalecamy zabranie ze sobą rękawic bramkarskich. Należy mieć na względzie 
obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt. 
 

5. Co jeśli moje dziecko będzie chciało załatwić się w trakcie treningu?  
Prosimy, żeby dziecko nie opijało się przed treningiem i przed wyjściem na trening 
skorzystało z toalety. Możliwość korzystania z WC będzie ograniczona i nie jest 
zalecana w trosce o higienę i bezpieczeństwo. 

 
6. Kto musi przyprowadzić dziecko na trening? 

Zawodnika do 13. roku życia musi przyprowadzić osoba dorosła (nie musi to być 
rodzic). 

 
7. Czy zawodnik może łapać piłkę do rąk? 

Ćwiczenia z chwytaniem piłki w ręce będą ograniczone. Ponadto piłki 
będą dezynfekowane, a zawodnik może przynieść swoją futbolówkę. W ćwiczeniach 
z uderzeniem do bramki osoba będąca bramkarzem powinna mieć swoje rękawice 
bramkarskie. 

 


