AKADEMIA PIŁKARSKA KLUBU SPORTOWEGO

POLONIA WARSZAWA

REGULAMIN SZKOLENIA SPORTOWEGO
I. UMOWA O UCZESTNICTWO W SZKOLENIU




Przystąpienie do Członkostwa w Klubie następuje z chwilą zawarcia Umowy Członkowskiej.
Umowa zostaje zawarta przez Rodziców, opiekunów prawnych uczestnika szkolenia.
Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania i dostarczenia w formie pisemnej.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdy z miesięcznych okresów trwania umowy rozpoczyna się od
pierwszego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Uczestnik ma możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca umowy lub odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od
podpisania bez zachowania okresu wypowiedzenia.
II. ROZWIĄZANIE UMOWY
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od akceptacji i zapoznania się z regulaminem
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie co jest równoznaczne z jej podpisaniem i dostarczeniu podpisanego
egzemplarza, nie później niż 7 dni po jego akceptacji, w innym przypadku od momentu podpisania go osobiście.
Wpisowe uiszczone przy zawarciu Umowy, nie podlega zwrotowi.
Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone.
W wypadku skutecznego rozwiązania umowy Organizator dokona zwrotu uprzednio wniesionej opłaty za miesiące
przypadające po rozwiązaniu umowy dotyczy płatności jednorazowej rocznej.
Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
III. OPŁATY
Opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłat wskazanych w Umowie i Regulaminie. Fakt iż uczestnik nie
korzysta z zajęć lub nie bierze udziału w zajęciach z jakiegokolwiek powodu np. choroba , wyjazdy, okres wakacji, ferii
przerw świątecznych itp. nie zwalnia jego opiekunów prawnych od uiszczenia opłat. Wyjątek stanowi choroba lub
kontuzja długotrwała, czyli powyżej 30 dni w tym momencie umowa może ulec zawieszeniu na okres uzgodniony z
władzami Klubu.
O ile inaczej nie zastrzeżono, oplata wpisowa i oplata za udział w szkoleniu za pierwszy miesiąc należne są w dniu
zawarcia umowy przelewem na konto Klubu.
Kolejne opłaty są płatne metodą płatności wskazana w umowie , na konto Bankowe wskazane w formularzu.
Wysokość opłat nie jest uzależniona od ilości zajęć sportowych. Niewykorzystanie w okresie obowiązywania Umowy
zajęć nawet przez dłuższy czas bez uprzedniego zgłoszenia i uzgodnienia z władzami Klubu nie uprawnia opiekunów
prawnych do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
Opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu są regulowane w następujący sposób:
a) Oplata wpisowa 150,00 zł, za pierwszy miesiąc z góry przy każdej nowo zawartej Umowie regulowana przelewem w
terminie 3 dni od jej zawarcia.
b) Miesięcznie - w wysokości 150,00 zł. Opłaty za uczestnictwo osoby wskazanej w umowie poprzez złożenie
zobowiązania dokonania przelewu na konto klubowe w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego następnego
miesiąca. W przypadku opóźnień w opłatach, uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania opłaty na
wezwanie Klubu.
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W przypadku jednorazowej płatności za okres 12 miesięcy przysługuje zwolnienie z opłaty za jeden miesiąc czyli
1 650,00 zł.
KIub zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku gdy
opóźnienie w zapłacie opłat wskazanych w umowie lub wynikających z niniejszego Regulaminu i ich części przekracza
30 dni przy jednoczesnym zastrzeżeniu prawa do dochodzenia zaległych i już należnych opłat.
Klub zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług. Jeżeli wysokość opłat lub terminy płatności ulegną zmianie, Klub
powiadomi o tym opiekunów prawnych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Zmiana taka musi być
zaakceptowana prze opiekunów prawnych. W przypadku braku akceptacji opiekuna prawnego umowa może zostać
rozwiązana w trybie natychmiastowym bez dodatkowych warunków.
Oplata miesięczna członkowska za drugie i kolejne dziecko z rodziny wynosi 100,00 zł.
IV. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W czasie zajęć Klub zapewnia opiekę trenerską i infrastrukturę sportowa.
Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, uczestnicy powinni być w szatni min. 10 min. Przed
rozpoczęciem zajęć.

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

…………………………………………………………………………………. Warszawa dnia :………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. Warszawa dnia :………………………………………………………….
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