REGULAMIN KURSÓW TRENERSKICH
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

I. ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA REGULAMINU
§ 1.
Przedmiot Regulaminu
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa organizację i tok prowadzonych w
WMZPN kursów trenerskich oraz związane z nimi prawa i obowiązki ich uczestników.
§ 2.
Zakres zastosowania Regulaminu
1. Regulamin stosuje się do każdej osoby korzystającej z praw uczestnika kursu
prowadzonego w WMZPN.
2. Prawa uczestnika kursu prowadzonego w WMZPN nabywa się z chwilą zawarcia umowy z
WMZPN, do której załącznik stanowi niniejszy Regulamin, oraz złożenia oświadczenia o
przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
3. Prawa uczestnika kursu traci się z chwilą:
a) ukończenia kursu i – jeżeli jest to przewidziane programem – złożenia stosownego
egzaminu;
b) skreślenia z listy uczestników kursu.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW
§ 3.
Warunki uczestnictwa w kursach
1. W kursach prowadzonych w WMZPN mają prawo uczestniczyć trenerzy, którzy zostali
zakwalifikowani i pozytywnie przeszli etap egzaminów wstępnych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN i UEFA, w szczególności z Uchwałą nr
V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia
trenerów piłki nożnej kategorii GRASSROOTS D, GRASSROOTS C, UEFA B, UEFA A
oraz Konwencją Trenerską UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji
trenerskich i programu kształcenia trenerów UEFA.
2. Ponadto warunkami uczestnictwa w kursach prowadzonych w WMZPN są:
a) niekaralność za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt. 4 ustawy o sporcie (tj.
umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone
w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny);
b) terminowa wpłata czesnego;
c) minimum średnie wykształcenie.
§ 4.
Prawa uczestników kursów
1. Uczestnicy kursów są uprawnieni do:
a) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z odpowiednim programem kształcenia;
b) otrzymania kompletu strojów oraz tzw. pakietu powitalnego.

§ 5.
Obowiązki uczestników kursów
1. Podczas pobytu w WMZPN i uczestniczenia w kursach ich uczestnicy są zobowiązani
do:
a) przestrzegania dyscypliny wewnętrznej WMZPN;
b) obecności, punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
c) systematycznego podnoszenia swojej wiedzy;
d) dbania o wizerunek WMZPN, PZPN;
e) udziału w zajęciach w jednolitych strojach WMZPN oraz obuwiu sportowym.
2. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez uczestnika kursu zapisów
niniejszego regulaminu, a w szczególności przekroczenia 10% nieobecności
(usprawiedliwionych) ogólnej liczby godzin zajęć, uczestnik kursu zostanie relegowany
(usunięty) z kursu i w konsekwencji traci prawo do otrzymania licencji, zaświadczenia,
certyfikatu lub dyplomu. W powyższym przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu
wniesionych opłat i jest zobowiązany pokryć czesne za cały kurs. Decyzje o relegowaniu
uczestnika kursu WMZPN podejmuje Kierownik kursu.
3. Uczestnik kursu z chwilą jego ukończenia przenosi na WMZPN bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł
stworzonych przez niego w czasie kursu (np. prac, prezentacji, innych materiałów
stworzonych podczas zajęć w WMZPN), zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o
prawie
autorskim
i
prawach
pokrewnych
(tekst
jedn.
Dz.
U.
z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
§ 6.
Opłaty i koszty
1. Uczestnicy kursów są zobowiązani do terminowej wpłaty czesnego. Uczestnik kursu
uiszcza czesne w terminie i na rachunek wskazany przez WMZPN. W drodze indywidualnej
decyzji WMZPN czesne może zostać wpłacone przez Uczestnika kursu w dwóch ratach.
2. Uczestnicy kursów samodzielnie ponoszą koszty dojazdu, zakwaterowania
i wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych potrzebnych podczas uczestnictwa
w kursach.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
Dane osobowe
1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich na
potrzeby WMZPN, w celach związanych z przeprowadzeniem kursów.
2. Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji.
3. Dane osobowe uczestników kursów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn.
§ 8.
Interpretacja Regulaminu
1. Dokonywanie wiążącej wykładni Regulaminu należy do kompetencji Zarządu WMZPN.

§ 9.
Zmiana Regulaminu
Dokonywanie zmian Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu WMZPN.
§ 10.
Ustalenia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd WMZPN.

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU KURSÓW WMZPN

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA KURSU WMZPN
O PRZESTRZEGANIU REGULAMINU ORAZ ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Niniejszym, w związku z uczestnictwem w kursie „__________________________________”,
organizowanym i prowadzonym przez WMZPN, oświadczam, że:
1) zapoznałem się z Regulaminem Kursu WMZPN, akceptuję jego postanowienia i
zobowiązuje się go przestrzegać
2) przyjmuję do wiadomości, że Regulamin Kursu WMZPN stanowi integralną część umowy
zawartej przeze mnie ze WMZPN w związku z uczestnictwem w wyżej wymienionym
kursie;
3) zobowiązuję się do zachowania poufności treści wyżej wymienionej umowy (stanowiącej
łącznie Regulamin Kursu WMZPN oraz niniejsze oświadczenie);
4) zobowiązuję się do niewykorzystywania informacji uzyskanych podczas kursów
w WMZPN w celach innych niż związane ze szkoleniem sportowym.

Data: ____________________

Imię i nazwisko uczestnika kursu: _______________________________________

Podpis uczestnika kursu:____________________

