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1. Użyte w regulaminie okre ślenia oznaczaj ą:

a. Organizator zaj ęć – Akademia piłkarska „Młody Talent”

b. Uczestnik – wszystkie osoby, które zło żą prawidłowo wypełnion ą i podpisan ą 
Deklaracj ę członkowsk ą oraz wnios ą opłat ę za zajęcia

I. Organizacja zaj ęć

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest w szczególności wypełnienie deklaracji członkowskiej 
oraz wniesienie opłaty za zajęcia. Deklaracja członkowska stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu.

2. Zajęcia odbywają się w ustalonym przez organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.
3. Program zajęć, czas trwania ustalany jest z organizatorem na podstawie grafiku 

przygotowanego przez trenera/instruktora prowadzącego dane zajęcia.
4. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez trenera/instruktora prowadzącego na 

grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
5. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O ilości miejsc decyduje organizator w porozumieniu z

trenerem/instruktorem. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, 
które zapisały się po zamknięciu listy, zostaną wpisane na listę rezerwową i w pierwszej 
kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.

6. Treningi Sekcji odbywają się według ustalonego harmonogramu na dany sezon sportowy. 
Aktualny plan zajęć, terminy zawodów i inne informacje mające znaczenie dla sprawnego 
funkcjonowania akademii zamieszczane są na stronie internetowej organizatora.

7. Trenerzy podejmują decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów na podstawie osiąganych 
rezultatów i uczestnictwa w treningach.

8. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym 
powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście), 
za zgodą Organizatora zajęć.

9. Zawodnicy przyprowadzeni przez rodziców na 5 minut przed rozpoczęciem treningu 
zgłaszają się do trenera przygotowani do zajęć (przebrani w strój sportowy, odpowiednie buty
sportowe na halę sportową lub otwarte boisko sportowe).

10.Zawodników przebywających pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
11.Rodzice zobowiązują się odebrać dzieci z sali treningowej/obiektu sportowego bezpośrednio 

po zajęciach.
12.Uczestnicy utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu zostaną 

skreśleni z listy uczestników danej sekcji sportowej, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze 
słowne upomnienia. O zachowaniu uczestnika zostaną powiadomieni rodzice/ opiekunowie.

Strona 1 z 3



Zarząd: Monika Samoraj, Maciej Machalski
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000525609
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN w całości opłacony

Młody Talent Sp. z o.o.
NIP 534-249-96-66, REGON 147446940
Biuro: 05-804 Pruszków,  ul. Helenowska 26/16,
tel.: +48 665 668 988; +48 501 848 675,
e-mail: biuro@mlodytalent.pl

                REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ 
         „MŁODY TALENT”

13.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/ opiekun jest zobowiązany do 
pisemnego poinformowania o tym Organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem.

14.Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.

II. Opłaty

1.Zarząd w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych przez Organizatora.

2.Miesięczna opłata za zajęcia grupowe. wynosi 150 złotych, kwota ta jest stała (niezależnie od 
ilości odbytych zajęć w danym miesiącu). Ilość zajęć w danym miesiącu uwarunkowana jest 
kalendarzem rocznym.

3.Zajęcia dodatkowe, tj. treningi indywidualne organizowane są w grupach 4-6 osobowych. 
Treningi indywidualne są dodatkowo odpłatne. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. 

4.Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Organizatora z góry za każdy miesiąc zajęć 
(dotyczy zajęć grupowych i indywidualnych). Płatne bez wezwania w czasie określonym, tj. do 
10 dnia każdego miesiąca.

5.Uczestnik zobowiązany jest do zakupu sprzętu sportowego (strój treningowy/meczowy oraz 
dres sportowy z logo Organizatora) w cenach ustalonych przez Zarząd Akademii.
Wyłącznym dystrybutorem sprzętu sportowego z logo Organizatora jest Akademia Piłkarska 
Młody Talent Sp. z o. o.

6.W przypadku braku wpłaty składki, Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia 
stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera o braku wpłaty - 
odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.

7.Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej długotrwałej choroby uczestnika lub z 
innych przyczyn może nastąpić na pisemny wniosek rodzica, opiekuna  – tylko za zgodą 
Organizatora. Decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat podejmuje Zarząd organizatora.

8.W lipcu i sierpniu odbywają się obozy sportowe, które są dodatkowo odpłatne.
Składka członkowska w tych miesiącach wynosi 50 złotych.

9.W imieniu uczestników małoletnich, sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy 
organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni.
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III. Bezpiecze ństwo

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
Regulaminów obiektów sportowych, przepisów bhp i p–poż., obowiązujących na terenie 
miejsca zajęć.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy, o obecności 
rodzica/opiekuna dziecka podczas zajęć decydują trenerzy/instruktorzy prowadzący zajęcia.

3. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-
informacyjnych zostaje poinformowany przez trenera/instruktora o zasadach organizacji oraz o
prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.

4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia (obiektu sportowego), w którym 
odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody trenera/instruktora prowadzącego, w przeciwnym 
wypadku prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika zajęć.

5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką trenera/instruktora. Rodzic/ opiekun jest 
zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne 
oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.

6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 
obiektu sportowego, ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku 
osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

7. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na 
korytarzach, w salach lub szatni ogólnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w tych pomieszczeniach.

8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do 
poleceń pracowników obiektów, na których są prowadzone zajęcia.
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