FORMULARZ CZŁONKOWSKI NR_______
LOKALIZACJA OŚRODKA/ ROCZNIK_____________/_______
1.1 Usługodawca
Fun Football Academy sp. z o.o. ul. Ligonia 40 lok1 , 00 – 498 Warszawa
Numer konta bankowego: 92 1090 2590 0000 0001 2993 2751
Fun Football Academy Marcin Korkuć ul. Skarbka z Gór 71a/19, 03 – 287 Warszawa
Numer konta bankowego: 70 1140 2004 0000310274336006

1.2 Członek Fun Football Academy
Imię

Nazwisko

Ulica, nr budynku i lokalu

Kod pocztowy i miasto

Data i miejsce urodzenia

PESEL

1.3 Opiekunowie prawni – osoby do kontaktu
Imię

Nazwisko

PESEL

Seria i numer dowodu tożsamości

Ulica, nr budynku i lokalu

Kod pocztowy i miasto

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

PESEL

Seria i numer dowodu tożsamości

Ulica, nr budynku i lokalu

Kod pocztowy i miasto

E-mail

Telefon

1.4 Czas trwania umowy, płatności
Czas trwania umowy

Czas nie określony od ……………………………….r. ( z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia w każdym
momencie trwania umowy, lub nie przystąpienia w terminie 14 dni od akceptacji i zapoznaniu się z
regulaminem poprzez stronę i formularz zgłoszeniowy. )

Płatności

200 zł miesięcznie

Forma płatności

Przelew

FFA sp. z o.o.

Numer konta bankowego: 92 1090 2590 0000 0001 2993 2751

FFA Marcin Korkuć

Numer konta bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7433 6006

Opłata Wpisowa

180 zł

2200 zł z góry 12 miesięcy
Gotówka

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczenia usług z dnia 17 marca 2015 r. i wyrażam zgodę na jego postanowienia.
Oświadczam, że w razie powzięcia wiadomości o jakichkolwiek przeciwskazaniach medycznych do udziału w zajęciach zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić
personel danego Ośrodka.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące na podany adres e-mail zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki (podopiecznego) będącego pod moją opieką w zajęciach sportowych prowadzonych przez Fun Football
Academy.
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

___________________________________________, Warszawa dnia ________________

___________________________________________, Warszawa dnia ________________
Fun Football Academy
ul. Ligonia 44 lok. 1, 00 – 498 Warszawa
tel. +48 22 126 14 40 mob. +48 790 274 585

REGULAMIN SZKOLENIA SPORTOWEGO,
PIŁKARSKIEGO

a) Opłata wpisowa 180zł, przy każdej
zawartej umowie,

I. UMOWA O UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

b) Miesięcznie – w wysokości 200 zł opłaty za
uczestnictwo osoby wskazanej w Umowie –
poprzez złożenie dyspozycji polecenia zapłaty na
rzecz Organizatora szkolenia z konta bankowego
opiekuna prawnego.

Przystąpienie
do
autorskiego
programu
szkoleniowego następuje z chwilą zawarcia
umowy. Umowa zostaje zawarta przez Rodziców
lub opiekunów prawnych Uczestnika szkolenia.
Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania
i dostarczenia.
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 umowy lub po akceptacji
regulaminu i warunków poprzez wypełnienie
formularza wpisowego przez stronę internetową
odstąpienia od niej w ciągu 14 dni bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
Fun Football Academy Sp. z o. o. przy współpracy
z FFA Marcin Korkuć oświadcza, że posiada
przynależność związkową i posiada statut klubu
sportowego , który prowadzi szkolenie sportowe
zgodnie z programami szkoleniowymi przyjętymi
w klubie według opracowanych planów
szkoleniowych od 3 roku życia.

nowo

c) Jednorazowo – w wysokości 2.200zł wskazanej
w Umowie, płatne gotówką przy podpisaniu
umowy członkowskiej lub przelewem w terminie 2
dni od daty podpisania umowy
W przypadku jednorazowej płatności za okres 12
miesięcy, przysługuje zwolnienie z opłaty za 1
miesiąc.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do
nałożenia opłat dodatkowych w wysokości - 25
PLN opłaty za monit dotyczący płatności, który
będzie dłuższy niż 30 dni.
Organizator 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 lub ich części przekracza
60 dni.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
Cennika Usług. Zmiana taka musi być
zaakceptowana przez opiekunów prawnych.

II. ROZWIĄZANIE UMOWY
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy w terminie 14 dni od akceptacji
zapoznania się z regulaminem poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie co jest równoznaczne z jej
podpisaniem i dostarczeniu podpisanego 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. 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.
O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata wpisowa i
opłata za udział w szkoleniu za pierwszy miesiąc
należne są w dniu zawarcia Umowy.

IV. ZASADY ZACHOWANIA NA ZAJĘCIACH
W czasie zajęć Organizator zapewnia opiekę
trenerską i infrastrukturę sportową. Szkolenie
piłkarskie ma charakter całoroczny.
Opiekunowie
prawni
mają
obowiązek
powiadomienia o każdym wypadku czy też
doznanych urazach Uczestnika jak i innych
Uczestników szkolenia.
Zajęcia
rozpoczynają
się
punktualnie
o wyznaczonych godzinach uczestnicy powinni być
w szatni min. 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, by
zajęcia rozpocząć punktualnie.
Warunkiem
koniecznym
do
dopuszczenia
Uczestnika do programu szkoleniowego jest
przedstawienie
zaświadczenia
lekarskiego
(pediatry, internisty lub lekarza medycyny
sportowej) potwierdzającego brak przeciwskazań
do udziału w zajęciach. Zaświadczenie musi być
dostarczone przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Możliwe jest również przedstawienie oświadczenia
opiekunów prawnych Uczestnika o braku
przeciwskazań medycznych do udziału w zajęciach.
Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze
informowanie o nieobecności na zajęciach i innych
sprawach
dotyczących
udziału
Uczestnika
w zajęciach sportowych.
VII. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU CZŁONKA

Kolejne opłaty są płatne z góry do 5 dnia każdego
miesiąca metodą płatności wskazaną w umowie,
na konto bankowe wskazane w formularzu.
Wysokość opłat nie jest uzależniona od ilości
zajęć sportowych. Nieskorzystanie w okresie
obowiązywania umowy z zajęć nawet przez
dłuższy czas nie uprawnia opiekunów prawnych do
żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego
powodu okresu obowiązywania umowy.

Poprzez zawarcie umowy opiekunowie prawni
Uczestnika wyrażają zgodę na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika szkolenia i swojego
własnego (fotografie, filmy) przez Organizatora,
jak i przez jego wszystkich partnerów, sponsorów
i współorganizatorów imprez sportowych, bez
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby
egzemplarzy, bez konieczności uiszczenia na ich
rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego
tytułu.

Opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu mogą być
regulowane w następujący sposób:

Fotografie lub filmy wykonane w czasie zajęć
i imprez organizowanych przez Organizatora,

z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika lub jego
opiekunów prawnych zostaną wykorzystane
w celach szkoleniowych i marketingowych
Organizatora na wszystkich polach eksploatacji,
w tym m.in. w publikacjach w internecie,
materiałach
promocyjnych,
komunikatach
prasowych – na co opiekunowie prawni Uczestnika
również wyrażają zgodę.
Wizerunek Uczestnika lub jego opiekunów
prawnych nie może być rozpowszechniany
w zestawieniu z informacjami lub komentarzami
stawiającymi osobę Uczestnika w negatywnym
świetle.
VIII. POZOSTAŁE WARUNKI
Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie
OC w związku z prowadzoną działalnością.
Organizator zapewni stworzenie najkorzystniejszej
oferty
ubezpieczenia
uczestników
przez
opiekunów prawnych i przedstawi ją do wglądu
zainteresowanym. Uczestnicy zobowiązani są
obowiązkowo do ubezpieczenia się indywidualnie
lub poprzez wskazaną ofertę w rozszerzeniu
o zajęcia sportowe. Większość ubezpieczeń
zawieranych w szkołach lub przedszkolach nie
obejmują zajęć sportowych jeżeli jednak posiadają
to uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia
ksero polisy.
Opiekunowie prawni zobowiązani są do zakupu
stroju i sprzętu klubowego ,niezbędnego podczas
zawodów, treningów czy imprez sportowych, w
dowolnie przez siebie wybranym wariancie
cenowym.
Godziny i miejsce zajęć są ogłaszane na oficjalnych
kanałach informacyjnych Organizatora – oficjalnej
stronie internetowej, profilu na Facebook’u.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
godzin zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na
zmiany w dostępności infrastruktury sportowej lub
zmian warunków atmosferycznych w przypadku
zajęć na boiskach zewnętrznych.
Organizator ma prawo do zmiany osoby trenera
prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany
warunków Umowy.
W dniach ustawowo wolnych od pracy,
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania
(bez roszczeń do odrabiania) zajęć w tych dniach
oraz dniach poprzedzających lub następujących.
Wszelkie zmiany danych (np.
kontaktowe) powinny zostać
zgłoszone Organizatorowi.

adres, dane
niezwłocznie

W przypadku zmiany Regulaminu opiekunowie
prawni zostaną poinformowani w formie pisemnej
listem, pocztą elektroniczną lub w trakcie zajęć
sportowych.
Zarówno opiekunowie prawni jak i uczestnicy
wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminów,
zasad, ustaleń wewnątrz klubowych dla danych
grup wiekowych oraz opiekunów.
W
przypadku
niezaakceptowania
zmian
Regulaminu należy powiadomić o tym fakcie
Organizatora co równoznaczne będzie ze
złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy
w trybie określonych w pkt. II.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć
będą przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy
poddaje się pod wyłącznie rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Organizatora.

