
REGULAMIN
FUNDACJI AKADEMII PI KARSKIEJ FOOTBALLŁ

I Miejsce i czas zaj ęć
1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Akademia Piłkarska footBALL.
2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora
godzinach.
3. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu
Fundacji Akademia Piłkarskiej footBALL oraz obiektów, na których odbywają się zajęcia.
II Op atył
1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej w
wysokości 100 zł do 10-ego dnia bieżącego miesiąca.
2. Opłata roczna (tj. Od września 2017 do czerwca 2018 r.) za uczestnictwo 1 dziecka w
zajęciach w Fundacji Akademii Piłkarskiej footBALL wynosi 1000 złotych i jest podzielona na 10
równych, miesięcznych składek członkowskich w kwocie 100 zł.
W przypadku rodzeństwa(1+1) opłata roczna (tj. Od września 2017 do czerwca 2018 r.) za uczestnictwo w
zajęciach w Fundacji Akademii Piłkarskiej footBALL wynosi 1700 złotych i jest podzielona na 10
równych, miesięcznych składek członkowskich w kwocie 170 zł (100zł za jednego uczestnika +70 zł za drugiego uczestnika).
3.Składka członkowska jest uiszczana w każdym miesiącu niezależnie od liczby zajęć treningowych oraz obecności dziecka na 
zajęciach.
4.Opłata członkowska roczna jest możliwa w postaci wpłaty jednorazowej za cały sezon od września 2017 do czerwca 2018 i wynosi 
900zł za 1dziecko lub 1650zł za rodzeństwo  (1+1).
III Obowi zki Akademiią
Akademia zobowiązana jest do:
1. Zorganizowania i przeprowadzenia dla uczestników zajęć sportowych.
2. Zapewnienia uczestnikom w czasie trwania zajęć specjalistycznej, sportowej opieki.
3. Zapewnienia uczestnikom przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć
sportowych.
IV Obowi zki Rodziców/opiekunówą
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do ponoszenia uzgodnionych wpłat (m.in.
miesięcznych składek członkowskich, opłat za obozy i półkolonie piłkarskie, za udział
w turniejach piłkarskich, itp.).
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do dostarczenia wypełnionych i podpisanych
deklaracji członkowskich i zapoznania się z regulaminem.
V Prawa Fundacji
1. Akademia ma prawo odmówić przyjęcia „uczestnika” na zajęcia , w przypadku:
a) nie dostarczenia w terminie wypełnionej przez Rodzica/opiekuna deklaracji
członkowskiej i regulaminów.
b) braku wolnych miejsc
c) z powodu negatywnej weryfikacji sportowej lub wychowawczej uczestnika zajęć
2. Akademia ma prawo w wyjątkowych sytuacjach odwołać zajęcia zawiadamiając
odpowiednio wcześniej Rodziców/opiekunów drogą telefoniczną lub mailową.
3. Akademia ma prawo wykluczyć uczestnika zajęć w przypadku niewłaściwego i
niesportowego zachowania oraz braku współpracy z rodzicami.
4. Akademia ma prawo wykluczyć uczestnika zajęć w przypadku działania na szkodę
Akademii.
5. Akademia ma prawo wykluczyć uczestnika zajęć w przypadku nie opłacenia miesięcznej składki członkowskiej.
VI Prawa Rodziców/opiekunów
1. Rodzice/opiekunowie mają prawo oczekiwać od prowadzących zajęcia, relacji na temat zachowania i osiągnięć dziecka.

Uczestnictwo dziecka w treningach równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.


