REGULAMIN
SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ „CHAMPIONS”
1.

Organizatorem zajęć jest Szkółka Piłkarska „Champions”

2. Celem Szółki Piłkarskiej „Champions” jest rozwijanie sportowych pasji najmłodszych ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

3. Szkółka Piłkarska „Champions” oparta jest na współpracy sztabu szkoleniowego i modelu
szkolenia Celticu Glasgow i Jagiellonii Białystok. Stawia sobie za cel, oprócz rozwijania
sportowych pasji, promowanie zasad fair play, dzięki którym możliwe jest nie tylko
osiągnięcie sukcesów sportowych, ale również kształtowanie podstawowych wartości
sportowych młodego zawodnika.
4.

Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie Białegostoku .

5.

Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie regulaminu boisk
oraz sali gimnastycznej na których odbywają się zajęcia.

6. Dziecko zostaje przyjęte do Szkółki Piłkarskiej na podstawie złożonej Deklaracji podpisanej
przez rodzica(opiekuna prawnego) i zatwierdzonej przez trenera.
7.

Na zajęciach dziecko przebywa 45-75 minut pod opieką trenerów.

8. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też
prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do sali sportowej oraz
boisko.
10. Opłaty:
WPISOWE 100ZŁ KWOTA OBEJMUJE STRÓJ PIŁKARSKI FIRMY „ ERREA ” Z LOGO
SZKÓŁKI (KOSZULKA+SPODENKI+GETRY PIŁKARSKIE)
Koszty organizacyjne zajęć sportowych wynoszą 95 zł miesięcznie. Dwójka dzieci- rodzeństwo
koszt 160zł za dwoje Uczestników.
Opłata za zajęcia następuje z góry do 10- każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto
bankowe:
(BZ WBK – 09109010430000000129480363) Ul.Jurowiecka 28/2

15-101 Białystok

tytułem: zgodnie ze statutem fundacji- imię i nazwisko zawodnika, miesiąc.

a) wysokość opłaty miesięcznej nie jest zależna od ilości zajęć w okresie
rozliczeniowym.

b) nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do
pomniejszenia opłaty miesięcznej.
16. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień rodzic zobowiązany jest do poinformowania
trenera o przyczynie i orientacyjnej długości absencji.

17. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkółkę należy
poinformować trenera.
18. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2017 roku.
19. Szkółka Piłkarska „Champions” zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu .

Podpis opiekuna

