AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY

Regulamin prowadzenia zajęć piłkarskich w Junior Football Academy

1. Junior Football Academy jest akademią piłki nożnej zwaną dalej JFA, prowadzi całoroczne zajęcia
piłkarskie dla dzieci i młodzieży od 4 roku życia na wszystkich poziomach umiejętności. JFA prowadzi
również indywidualne treningi piłkarskie.
2. Czas trwania zajęć 60 – 90min. Grupy początkujące 60 min, grupy starsze do 90 min.
3. Zajęcia odbywają się według ustalonego co pół roku harmonogramu. Organizator zastrzega sobie
prawo do możliwości zmiany miejsca i terminu realizacji zajęć.
4. Rodzic/Opiekun prawny stwierdza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych
ograniczeń/przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Jeśli jednak występują
medyczne ograniczenia Rodzic/ Opiekun prawny ma obowiązek poinformować o nich kadrę
trenerską, a dziecko musi znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarzy specjalistów.
5. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym lub grupowym. Liczba uczestników zajęć piłkarskich
na jednego trenera nie może przekraczać 20 osób.
6. Dziecko zostaje dopuszczone do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie podpisanych przez
opiekuna prawnego dokumentów:
a) umowy
b) formularza zgłoszeniowego
oraz po dokonaniu opłaty za zajęcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Opłata miesięczna jest kosztem uśrednionym, zawiera średnio 8 jednostek w miesiącu.
W przypadku mniejszej ilości opłata nie jest pomniejszana. W przypadku większej ilości opłata nie jest
powiększana.
8. Miesięczną opłatę należy wpłacać z góry do 15-go danego miesiąca. Osoby zalegające ze składkami
dłużej niż dwa tygodnie bez indywidualnych uzgodnień z trenerem/koordynatorem będą
automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Osoba, która nie uczęszcza na zajęcia przez cztery kolejne spotkania i nie wpłaca składki za zajęcia
może być skreślona z listy członków (do momentu wyjaśnienia braku płatności ).
9. W przypadku tymczasowego braku możliwości uiszczenia opłaty istnieje możliwość odroczenia
opłat, tak aby dziecko mimo wszystko mogło uczestniczyć w zajęciach sportowych. Taka możliwość
musi być wcześniej zgłoszona trenerowi/koordynatorowi JFA lub drogą elektroniczną.
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10. Jeśli zawodnik nie był obecny na zajęciach, nie może żądać:
- zmniejszenia opłaty, bądź jej częściowego zwrotu, ani też
- powtórzenia zajęć.
11. Jeżeli pierwszy trening dziecka w JFA wypada do 15–go dnia danego miesiąca należy wpłacić
100% opłaty miesięcznej. Jeżeli zajęcia rozpoczynają się po 15-tym dniu danego miesiąca należy
wpłacić 50% opłaty miesięcznej.
12. Każdy uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez JFA powinien obowiązkowo posiadać
odpowiedni ubiór piłkarski.
13. JFA po otrzymaniu pierwszej wpłaty miesięcznej wykupuje ubezpieczenie dla uczestnika zajęć
sportowych.
14. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko na zajęcia oraz odbiera dziecko po zakończeniu
zajęć. Za indywidualne ubezpieczenie uczestnika zajęć oraz ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia
jak i po zajęciach, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. W razie spóźnienia trener nie ma
obowiązku czekać na boisku/hali dłużej niż 10 min po zakończeniu treningu.
15. Uczestników zajęć piłkarskich zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut
przed planowym rozpoczęciem zajęć.
16. W przypadku nieobecności na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają.
17. W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej dłużej niż miesiąc, JFA może wykreślić
uczestnika z zajęć piłkarskich. W powyższym przypadku JFA nie zwraca dokonanej opłaty. Zawodnik
traci ubezpieczenie.
18. JFA zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od JFA. Wszystkie bieżące
informacje dotyczące odwołania lub zmiany terminu treningu będą umieszczane w aktualnościach na
stronie głównej akademii (min. 1,5 h przed rozpoczęciem zajęć).
19. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzących lub złych warunków atmosferycznych, zostaną
odrobione w najbliższym możliwym terminie.
20. JFA zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku małej ilości osób na zajęciach.
21. Kwalifikacji do danej grupy dokonują uprawnieni trenerzy JFA.
22. Za zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w zajęciach piłkarskich prowadzonych
przez JFA odpowiedzialni są prowadzący zajęcia trenerzy.
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23. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach piłkarskich JFA zobowiązane są do podporządkowania
się poleceniom trenera.
24. Osoby prowadzące zajęcia piłkarskie odpowiedzialne są za utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie
niniejszego Regulaminu przez wszystkich uczestników zajęć piłkarskich.
25. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązane są zachować porządek
i czystość.
26. Osoby, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczane
do zajęć. A w obowiązku opiekuna jest wcześniejsze zgłaszanie wszelkich urazów, wcześniej
przebytych chorób itp.
27. Uczestnicy zajęć powinni niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia informacje o doznanych
urazach i skaleczeniach.
28. Osoby niszczące urządzenia oraz sprzęt JFA ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
29. JFA nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie
obiektu sportowego.
30. Wszystkie osoby przebywająca na terenie obiektu sportowego podczas zajęć JFA zobowiązane są
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim
postanowień.
31. Podczas zajęć piłkarskich palenie tytoniu i spożywanie alkoholu jest zabronione.
32. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego podczas zajęć JFA obowiązane są do
przestrzegania porządku publicznego, zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego
Regulaminu.
33. Osoby naruszające porządek publiczny, zasady bezpieczeństwa oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu będą usuwane z terenu obiektu sportowego JFA.
34. JFA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia powstałe wskutek zachowania uczestnika
zajęć piłkarskich sprzecznego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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