
Regulamin Akademii Bramkarskiej

Paweł Zwoliński

1. Regulamin  ma  na  celu  określenie  zasad  działania  Akademii  Bramkarskiej  Paweł 

Zwoliński  zwanej  dalej  akademią.  Zasady  w  nim  zawarte  dotyczą  wszystkich 

uczestników zajęć.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i inne osoby chętne. W przypadku 

osób  niepełnoletnich  rodzic/opiekun  prawny  musi  wypełnić  zgodę  na  piśmie 

(zgoda/oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

3. Rodzic/opiekun prawny musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, w który podane są 

podstawowe  dane  i  informacje  o  dziecku.  Formularz  należy  wypełnić  rzetelnie, 

podając  wszystkie  informacje  w  nim  zawarte.  (formularz  zgłoszeniowy  stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu) 

4. Opłaty miesięczne  należy dokonywać najpóźniej  do 10-ego dnia każdego miesiąca 

z  góry,  gotówką  u  prowadzącego  lub  właściciela  akademii  lub  przelewem  na 

wskazane konto. 

5. Rodzic/opiekun  prawny  zaświadcza,  że  dziecko  jest  ubezpieczone  od  następstw 

nieszczęśliwych wypadków NW.

6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, 

filmy) do celów związanych z działalnością Akademii Bramkarskiej Paweł Zwoliński. 

Umieszczanie materiałów na stronie internetowej akademii.

7. Czas zajęć – godzina szkoleniowa – 1h zegarowa.

8. Zajęcia  będą odbywać się  w wyznaczonym miejscu  o wyznaczonej  godzinie  przez 

prowadzącego.  Prowadzący  będzie  informował  o  zajęciach  podając  tygodniowe 

harmonogramy do wiadomości uczestników jak i rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu powiadamiając o tym 

uczestników jak  i rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie.

10. Rodzice/opiekunowie  prawni  mogą  obserwować  zajęcia   -  uczestników, 

prowadzącego,  lecz nie mogą zakłócać  zajęć poprzez dawanie wskazówek czy rad 

podczas ich trwania.

11. Akademia zapewnia bazę i niezbędne przybory treningowe.



12. Sprzęt do ćwiczeń należy rozkładać i  składać na wyraźne polecenie prowadzącego 

i  tylko  w  jego  obecności.  Zabrania  się  korzystania  ze  sprzętu  bez  jego  zgody. 

Wszystkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należ zgłosić prowadzącemu.

13. Każdy  uczestnik  musi  posiadać  aktualne  zaświadczenie  lekarskie  –  poradnia 

medycyny  sportowej  o  zdolności  i  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa 

w zajęciach/treningach. Zaświadczenie uczestnik jest zobowiązany dostarczyć osobie 

prowadzącej.

14. Podczas  zajęć  obowiązuje  strój  sportowy,  dostosowany  do  warunków 

atmosferycznych  i  miejsca  gdzie  będą  odbywać  się  zajęcia.  Strój  zapewnia  sobie 

uczestnik.

15. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione na obiekcie sportowym, szatni akademia 

nie ponosi odpowiedzialności.

16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:

- regulaminu akademii,

-  regulaminu  obiektu  sportowego  na  którym  odbywać  się  będą  zajęcia  (boisko, 

stadion, sala gimnastyczna, hala sportowa, szatnia itp.)

17. Uczestnictwo  w  zajęciach  akademii  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 

regulaminu.


