
 
 

REGULAMIN SPOTKAŃ PIŁKARSKICH 

 „BETTER TOGETHER” 

 

§1 ORGANIZATOR 

1) Organizatorem Spotkań Piłkarskich „Better Together” (zwanych dalej Spotkaniami „Better 

Together”) jest KS Akademia Młodego Piłkarza GOOL Spółka z o.o. 

2) Współorganizatorem rozgrywek jest Dzielnica Wola miasta Warszawa. 

3) Spotkania „Better Together” rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną. 

 

§2 CEL ROZGRYWEK 

1) Celem Spotkań „Better Together” jest: 

a) Promowanie piłki nożnej wśród dzieci, wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu 

życia. 

b) Integracja środowiska piłkarskiego na terenie dzielnicy Warszawa Wola. 

c) Stworzenie rozgrywek przyjaznych zawodnikom nie grającym w lidze MZPN. 

d) Ugruntowanie, że aktywność fizyczna jest ważniejsza niż przynależność klubowa/drużynowa. 

2) Spotkania Piłkarskie odbywają się zgodnie z duchem fair-play. Zasady fair-play dotyczą także 

trenerów, którzy na względzie powinni mieć dobrą zabawę dzieci, a wynik sportowy traktować jako 

wartość najniższą. 

3) Zawodnicy, trenerzy i przedstawiciele klubowi deklarują o przekazaniu idei Spotkań „Better 

Together” rodzicom i kibicom jako imprezy o charakterze integracyjnym i zabawowym. 

4) Spotkania przeznaczone są dla następujących kategorii wiekowych: 

a) Kategoria A: Rocznik 2012/2011/2010* – Dopuszcza się chłopców z kategorii 2010 jeśli są 

początkujący lub nie stanowią o głównej sile zespołu. Początkujący zespół 2010 też może zostać 

dopuszczony po konsultacji z organizatorem. 

b) Kategoria B: Rocznik 2014/2013/2012* – Dopuszcza się chłopców z kategorii 2012 jeśli są 

początkujący lub nie stanowią o głównej sile zespołu. Początkujący zespół 2012 też może zostać 

dopuszczony po konsultacji z organizatorem. 

c) Kategoria C: Rocznik 2016/2015/2014* – Dopuszcza się chłopców z kategorii 2014 jeśli są 

początkujący lub nie stanowią o głównej sile zespołu. Początkujący zespół 2014 też może zostać 

dopuszczony po konsultacji z organizatorem. 

d) Dziewczynki (cały zespół lub grupy mieszane) zgłaszając się do spotkań piłkarskich konsultują 

swój poziom z organizatorem w celu najlepszego dopasowania.  

 

§3 HARMONOGRAM I WYMOGI 



 
1) Spotkania „Better Together” składają się z dwóch rund: wiosennej i jesiennej, odbywającej się w 

okresie kwiecień - październik. Niniejszy regulamin dotyczy rozgrywek rundy wiosennej 2021. 

 2) Spotkania „Better Together” odbędą się w dniach:  

a) I kolejka: 23-24.04.2022 (sobota / niedziela)  

b) II kolejka: 7-8.05.2022 (sobota / niedziela) 

c) III kolejka: 14-15.05.2022 (sobota / niedziela) 

d) IV kolejka: 21-22.05.2022 (sobota / niedziela) 

e) V kolejka i piknik na zakończenie rozgrywek: 28-29.05.2022 (sobota / niedziela)  

f) planowane rozgrywki są głównie na sobotę, ale w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy do 
rozgrywana meczów w niedzielę.  

3) Miejscem rozgrywek jest boisko przy Szkole Podstawowej nr. 351 w Warszawie (ul. Jana Olbrachta 

48/56, Warszawa). 

4) W rozgrywkach mogą wziąć udział każdy zawodnik spełniający kryteria wiekowe z zaznaczeniem, 

że spotkania piłkarskie kierowane są do dzieci nie grających w lidze lub grających mało o niższych 

umiejętnościach piłkarskich. 

5) Organizator zapewnia obsadę sędziowską. 

 a) Dopuszcza się sędziów małoletnich pod opieką dorosłego, który będzie wspierał 

prowadzenia meczów.  

6) Organizator zastrzega, że wszystkie drużyny uczestniczące w Spotkania Piłkarskich będą mecze 

rozgrywać w specjalnie przygotowanych znacznikach z logo Spotkań „Better Together”. 

7) Kluby przystępujące do Spotkań „Better Together” deklarują, że będą używać tylko znaczników i 

emblematów otrzymanych od organizatora. 

8) Na zakończenie rundy, wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymają medale oraz 

puchar dla drużyny. 

9) Każdy trener/opiekun zgłaszający udział Spotkaniach „Better Together” deklaruje, że nie ma 

żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach jego podopiecznych. 

10) Trener/opiekun drużyny deklaruje, że ubezpieczył swój zespół. 

11) Organizator zapewnia apteczkę podczas imprezy. 

12) Organizator nie przewiduje szatni na terenie obiektu sportowego. 

13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki. 

14) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie rozgrywania 

zawodów. 

15) Zawody odbywają się z udziału publiczności z zastrzeżeniem, że ewentualny prowadzony doping 

ma być skierowany do wszystkich dzieci grających i tylko i wyłącznie z pozytywnym przesłaniem.  



 
 

§4 PRZEPISY GRY 

1) Zespół składa się i jednego trenera i ewentualnie jednego opiekuna. Tylko taki skład zespołu 

dopuszczany jest do przebywania na boisku. W skład zespołu wchodzą także zawodnicy: 

a) w kategorii A  – 12 zawodników 

b) w kategorii B i C  – 10 zawodników 

2) Liczba zawodników na boisku: 

a) 4 + bramkarz w kategoriach B i C, 

b) 6 + bramkarz w kategorii A 

3) Pole gry. 

a) Mecze rozgrywane są na boiskach typu „Orlik”. 

- Rozmiar boiska dla kategoriach B oraz C - 26-30m x 26-30m. 

- Rozmiar boiska dla kategorii A – 52-60m x 26-30m 

b) Bramki: 

- w kategorii wiekowej B oraz C -  3x1,55m. 

- w kategorii wiekowej A – 5x2m 

4) Czas trwania jednego meczu jest ustalany na potrzeby turnieju, gdzie planowo każda drużyn 

obecna w danym dniu na spotkaniach piłkarskich rozegra łącznie 60 minut gry. 

5) W trakcie trwania rozgrywek stosuje się przepisy gry w piłkę nożną PZPN, chyba, że regulamin 

stanowi inaczej. 

6) Stosuje się następujące kary dyscyplinarne indywidualne: 

a) czasowe osłabienie drużyny i wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (żółta kartka), 

b) czasowe osłabienie drużyny 5 minut (czerwona kartka) w zależności od stopnia przewinienia. 

7) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara 

dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika). 

8) Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje automatyczne 

wykluczenie zawodnika z gry. 

9) Sędzia ma obowiązek umożliwić wprowadzenie na boisko dodatkowego zawodnika drużynie 

wysoko przegrywającej mecz w celu wyrównania poziomu spotkania. 

10) W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki, bądź po 

upływie pięciominutowej kary, można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną 

kartką. 



 
 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1) W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych informujemy, że administratorem 
danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one 

przetwarzane jest KS Akademia Młodego Piłkarza GOOL Spółka z o.o. 

2) Przetwarzamy dane osobowe zawodników, aby mogło wziąć udział w Spotkaniach „Better 

Together”. 

3) Dane osobowe Państwa dziecka mogą być przetwarzane również w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych i handlowych (art. 6 lit. a RODO). 

4) W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a (RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych trener/opiekun drużyny i rodzice zawodników wyrażają zgodę na 

rejestrowanie wizerunku swojego i swoich dzieci podczas rozgrywek Spotkań „Better Together”. 

5) W rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

trener/opiekun drużyny i rodzice zawodników wyrażają zgodę na używanie, obróbkę, powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek  

i wypowiedzi, utrwalonych podczas Spotkań „Better Together” jakąkolwiek techniką, na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej. Wizerunek może być 

użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, mógł być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 

filmowe i dźwiękowe może być modyfikowane na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. 

4) Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, przy 
czym niezbędne do udziału w Spotkaniach „Better Together”. 

 

§6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1) Drużyna nie przestrzegająca postanowień Regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na 

podstawie decyzji Organizatora. Powodem dyskwalifikacji może być również rażąco niesportowe 

zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub kibiców danej drużyny. 

2) Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi a w sprawach przepisów gry w 

piłkę nożną sędziemu głównemu zawodów. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

4) Regulamin ma charakter umowny, gdzie najważniejszym priorytetem dla wszystkich 

uczestniczących jest dobra zabawa i wychowawcze aspekty dzieci. 

 

 



 
Organizator: 
 

 

KS Akademia Młodego Piłkarza GOOL Spółka z o.o.  
tel: 501-123-779  
e-mail: bettertogether@ampgool.pl  
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