REGULAMIN
PIŁKARSKIEJ AKADEMII MISTRZÓW
„OLYMPIC” WROCŁAW
Dariusz Sztylka & Krzysztof Wołczek
I Miejsce i czas zajęć
1. Organizatorem zajęć jest Piłkarska Akademia Mistrzów Olympic Wrocław.
2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora
godzinach.
3. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu
Piłkarskiej Akademii Olympic oraz obiektów na których odbywają się zajęcia.
II Opłaty miesięczne
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 2016 do czerwca 2016 r.) za uczestnictwo dziecka w
zajęciach w Akademii Olympic Wrocław wynosi 1000 złotych i jest podzielona na 10
równych, miesięcznych składek członkowskich w kwocie 100 zł.
3. Składka członkowska jest uiszczana w każdym miesiącu w kwocie 100 zł, niezależnie
od liczby zajęć treningowych oraz obecności dziecka na zajęciach.
III Obowiązki Akademii
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 Obowiązki Rodziców/opiekunów
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 regulaminów.
3. Obowiązuje oficjalna forma kontaktu między rodzicami a trenerami. Do trenerów
należy zwracać się „Panie Trenerze”.
V Prawa Stowarzyszenia
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.
VI Prawa Rodziców/opiekunów
1. Rodzice/opiekunowie mają prawo oczekiwać od prowadzących zajęcia, relacji na
temat zachowania i osiągnięć dziecka.

Zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem, akceptuję go i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
…………….……………………
(podpis przedstawiciela Zarządu)

………………………………..
(podpis Rodzica/ Opiekuna oraz zawodnika)

