
  REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAJĘĆ „WESOŁA PIŁKA”

  ZAPISY  

1.Organizatorem zajęć piłkarskich jest firma Happy Sport Krzysztof Wesołowski. 

2.Przyjęcie zawodnika do Szkółki Piłkarskiej odbywa się przez złożenie pisemnej 
deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych, opłaty ubezpieczenia oraz 
opłacenia udziału w zajęciach.  

3.Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych w dniach i godzinach podanych 
do wiadomości. 

TRENINGI 

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego wcześniej do 
wiadomości. 

2. Wszystkich ćwiczących w tracie zajęć obowiązuje strój klubowy oraz  
dostosowany do miejsca odbywania zajęć oraz warunków atmosferycznych tj. na 
boisku buty na sztuczną nawierzchnię, na hali sportowej - halówki z jasną 
podeszwą. W przypadku niewłaściwego ubioru trener ma prawo nie wyrazić zgody 
na udział w zajęciach.  

3. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy nie mają prawa oddalać się z miejsca 
zajęć bez zgody trenera. 

4. Obowiązkiem zawodnika jest dbanie o higienę, czystość sprzętu i porządek na 
obiektach sportowych, na których odbywać się będą zajęcia. 



5. W miesiącach wrzesień oraz marzec/kwiecień-czerwiec dzieci trenują na boisku, 
zaś w miesiącach październik-marzec/kwiecień na sali. 

6. W dni ustawowo wolne od pracy nie ma zajęć i nie trzeba ich odrabiać.  

7. W razie przypadków  losowych Szkółka zastrzega  sobie  możliwość odwołania 
zajęć, o czym poinformuje  rodzica / opiekuna. 

8. W trakcie treningu każde dziecko ma obowiązek posiadania wody/napoju.  

9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wiedzieć o postępach swojego dziecka oraz 
przebywać na trybunach/poza boiskiem w trakcie zajęć.  

10.Rodzic/opiekun prawny nie ma prawa ingerować w treść i metodykę 
prowadzonych zajęć.  

11.Rodzic nie ma prawa krytykować oraz wyrażać głośno swoich opinii na temat gry 
innych dzieci w trakcie zajęć.  

12. W okresach ferii zimowych oraz wakacji letnich Szkółka organizuje obozy 
szkoleniowe, które są dodatkowo płatne.  

MECZE I TURNIEJE 

1. Udział w meczach i turniejach jest nieobowiązkowy. Rozgrywki są organizowane 
okazjonalnie dla zwiększenia integracji dzieci i rodziców.  

OPŁATY 

1. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest opłacanie regularnie zajęć 
organizowanych przez Happy Sport oraz wpłata na ubezpieczenie dziecka od 
NNW.  

2. Opłaty za miesiąc zajęć jest płatna z góry do 10-go każdego miesiąca.  

3. Opłaty nie są uzależnione od obecności dziecka w zajęciach, ani naliczane 
procentowo. Opłata jest stała co miesiąc.  



REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

1. Dziecko może zrezygnować zajęć z miesięcznych uprzedzeniem. Za miesiąc, w 
którym została zgłoszona rezygnacja należy wnieść opłatę.  

2. Rezygnacji należy dokonać pisemnie - mailowo lub sms-em do prowadzącego 
zajęcia.  

Regulamin wchodzi w życie od 1.10.18 r.  

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………….. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem wewnętrznym Happy Sport 
„Wesoła Piłka” oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

…………………………….                                      ………………………………. 
Miejscowość i data                                                                                                                     Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

…………………………….                                     ……………………………….. 

Miejscowość i data                                                                     Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

www.happy-sport.pl 

e-mail: biuro@happy-sport.pl

http://www.happy-sport.pl

