
Regulamin Akademii Juniorów Armada Golf Club 

§1 Przynależność do Akademii 

1. Do akademii należeć mogą zawodnicy, zrzeszeni w klubie golfowym Armada Golf Club z 

aktualną kartą HCP, biorący udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. 

2. Do akademii należeć mogą zawodnicy którzy nie posiadają członkowstwa w klubie Armada 

Golf Club oraz nie prowadzą kart HCP za zgodą trenera prowadzącego oraz zarządu Armada 

Golf Club. 

3. W celu przynależności do akademii golfa opiekun prawny ma obowiązek wypełnić deklarację 

uczęszczania do akademii na dany sezon. 

 

§2 Finansowanie akademii 

 

1. Zawodnicy należący do akademii opłacają opłatę za treningi do 10 dnia każdego miesiąca.  

Wysokość opłaty oraz konto do wpłat zostaną opublikowane na stronach klubu golfowego 

oraz przekazane do wiadomości opiekunów na zajęciach. 

2. W przypadku nie opłacenia opłaty treningowej trener ma prawo odmówić uczestnikowi 

udziału w zajęciach. 

3. Brak uczestnictwa w zajęciach nie zwalnia z wnoszenia opłaty treningowej 

4. W uzasadnionych przypadkach trener prowadzący oraz zarząd klubu golfowego mogą zwolnić 

z opłacania opłaty treningowej w części lub całości na wniosek opiekuna prawnego 

uczestnika. 

5. O nieobecności i chęci nieopłacania w danym miesiącu opłaty treningowej opiekun prawny 

ma obowiązek powiadomić klub do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. 

§3 Grupy treningowe 

 

1. Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach treningowych: 

i. Kadra A – kadra klubowa 

ii. Kadra B – grupa średniozaawansowana 

iii. Kadra C – grupa poczatkująca 

2. Przynależność do poszczególnych grup określi trener prowadzący na podstawie: 

i. Umiejętności golfowych 

ii. Wyników w zawodach 

iii. Wieku 

iv. Zaangażowania 

v. Aktywności na treningach 

vi. Frekwencji 

vii. Pracy własnej 

3. Ostateczną decyzję o przynależności do poszczególnych grup podejmie trener prowadzący. 

4. Zawodnicy Kadry A mają obowiązek posiadania ważnej karty zdrowia sportowca, natomiast 

zawodnicy Kadry B i C ważne badania lekarskie. 

 

§4 Organizacja zajęć 

 

1. Zajęcia odbywają się w cyklu tygodniowym w terminach wyznaczonych przez trenera oraz 

klub. 



2. Zawodnik ma obowiązek stawić się 5 minut przed rozpoczęciem treningów pod rygorem nie 

dopuszczenia do zajęć. 

3. Zawodników na zajęciach obowiązuje strój zgodny z etykietą gry w golfa. 

4. Uczestnik podczas zajęć zobowiązany jest do:  

i. kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się na terenie 

obiektu  

ii. koleżeńskiego zachowania wobec innych zawodników  

iii. bezwzględnego wykonywania poleceń trenera dotyczących organizacji zajęć  

iv. zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych  

v. nieopuszczenia obiektu do czasu decyzji trenera o zakończeniu zajęć dla danej grupy 

vi. dbania o powierzony sprzęt treningowy 

 

§5 Organizacja wyjazdów 

 

1. Zawodnicy biorą udział w wyjazdach na zawody oraz zgrupowania ustalone przez zarząd 

klubu i trenera prowadzącego 

2. Zawodnicy mogą również reprezentować klub w innych zawodach pod warunkiem 

wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody trenera prowadzącego. 

3. W ramach cyklu treningowego trener może ustalić okresy bez zawodów z koniecznością 

bezwzględnego podporządkowania. 

4. Przed wyjazdem zawodnicy otrzymują informację o terminie i miejscu wyjazdu, 

przewidywanych opłatach i kosztach, sposobie transportu, miejscu i godzinie zbiórki oraz 

osobie kierownika wyjazdu. 

5. Powołania na wyjazd dokonuje trener prowadzący na podstawie: 

i. Bezwzględnego posiadania karty HCP opłaconej do dnia 31 marca danego sezonu 

roku lub jej pierwszego opłacenia w danym sezonie w klubie  Armada Golf Club.  

ii. Frekwencji oraz aktywności na treningach 

iii. Wyników sportowych 

iv. Opłaconych opłat treningowych 

6. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach na które został powołany. 

7. W razie choroby lub innej ważnej przyczyny zawodnik ma obowiązek poinformować trenera 

lub klub o wycofaniu się z zawodów 

8. W trakcie zawodów (w szczególności podczas ceremonii wręczenia nagród) zawodnik ma 

obowiązek występować w odzieży klubowej 

9. W trakcie wyjazdów zawodnik nie może opuszczać terenu obiektu, na którym 

przeprowadzane są zajęcia i zawody. 

10. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek przebywać w wspólnym gronie pod nadzorem trenera.  

11. Zawodnik ma prawo do udziału w zawodach do których nie został powołany, we własnym 

zakresie i na własny koszt.  W tym przypadku ma obowiązek przebywać na obiekcie wraz z 

innymi zawodnikami klubu.   

12. W ustalonym terminie rodzice/opiekunowie prawni podpisują zgodę na wyjazd oraz uiszczają 

opłatę związaną z kosztami uczestnictwa 

13. Klub partycypuje w kosztach wyjazdu zawodnika na zawody w ramach posiadanych środków. 

14. W uzasadnionych przypadkach trener prowadzący oraz zarząd klubu golfowego mogą zwolnić 

z opłacania opłaty zawodów w części lub całości na wniosek opiekuna prawnego uczestnika. 



15. W trakcie wyjazdu zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w „Karcie 

Wyjazdu” na dany wyjazd oraz regulaminów miejsca zakwaterowania. 

16. W trakcie wyjazdu zabrania się zawodnikom spożywania alkoholu oraz innych używek. 

 

§6 Kary i nagrody 

 

1. Zawodnik może być ukarany za:  

i. nieprzestrzeganie regulaminu akademii i uchwał władz klubu  

ii. nieregularne uczestnictwo w treningach  

iii. niesystematyczne wnoszenie opłat  

iv. zaleganie z opłacaniem opłat  

v. niesubordynację na zajęciach lub zawodach  

vi. działanie na szkodę wizerunku sekcji.  

2. W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala Zarząd samodzielnie lub na wniosek trenera.  

3. Karami mogą być:  

i. upomnienie 

ii. nagana  

iii. niezgłoszenie do zawodów  

iv. wykluczenie z wyjazdu 

v. niedopuszczenie do treningu  

vi. skreślenie z listy klubowej  

4. Karą za rażące złamanie regulaminu podczas wyjazdu jest natychmiastowe wykluczenie 

zawodnika z wyjazdu na koszt opiekuna prawnego. Opiekun prawny ma obowiązek odebrania 

zawodnika z wyjazdu w ciągu 12 godzin od poinformowania opiekuna o wykluczeniu 

zawodnika. 

5. Skreślenie zawodnika z listy uczestników akademii z tytułu zalegania z opłatami 

treningowymi następuje automatycznie po trzech miesiącach zaległości. Ewentualne 

ponowne przyjęcie zawodnika może nastąpić za zgodą Zarządu po uregulowaniu zaległości. O 

odstępstwach od tej zasady decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego.  

6.  Nagrody:  

i. osiągnięcia na prestiżowych zawodach prezentowane są na stronie internetowej 

klubu  

ii. zarząd sekcji może poinformować szkołę zawodnika o odniesionych sukcesach w 

prestiżowych imprezach  

iii. możliwość otrzymania nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe i godne 

reprezentowanie klubu. 

 

§6 Zmiana barw klubowych 

 

1. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z Systemem Handicapowym WHS. 

2. O zamiarze zmiany barw klubowych opiekun prawny zawodnika informuje zarząd klubu na 

piśmie. 

3. Zmiana barw klubowych w trakcie sezonu może odbyć się wyłącznie za zgodą zarządu klubu 

po uregulowaniu opłat treningowych oraz zwrocie sprzętu klubowego. 

 


