
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

1. Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych 

organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Futsal Białystok. 

2. Zajęcia odbywają się minimum dwa razy w tygodniu w określonym przez organizatora miejscu  

i czasie.  

3. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych przez organizatora godzinach. Uprasza 

się o przybycie na miejsce zbiórki co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych. Rodzic 

zostanie powiadomiony o odwołaniu zajęć, co najmniej 5 godzin przed ich rozpoczęciem. 

5. Uczestnik zajęć musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania 

sportu. Do momentu uzyskania zaświadczenia rodzic pisemnie składa taką deklarację przed 

rozpoczęciem zajęć. 

6. Brak w/w zaświadczenia lub deklaracji będzie równoznaczne z brakiem możliwości 

uczestnictwa w zajęciach przez dziecko. 

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełniona deklaracja członkowska oraz miesięczna 

opłata członkowska w wysokości 140,00 zł miesięcznie. 

8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć ma obowiązek zakupić komplet sprzętu sportowego 

wskazanego przez Organizatora. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach powinni dokonać opłaty 

członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Akademii Futsal 

Białystok: 23 2030 0045 1110 0000 0401 0350. W tytule przelewu należy wskazać: imię, 

nazwisko oraz grupę treningową. 

10. Futbalo Białystok nie zwraca pieniędzy za nieobecność dziecka na zajęciach. W przypadku 

długotrwałej nieobecności na zajęciach uczestnik uiszcza opłatę stałą w wysokości  

50,00 zł/miesięcznie w celu utrzymania miejsca w  drużynie. 

11. W indywidualnych przypadkach uczestnik zajęć może być zwolniony z opłaty stałej za zajęcia. 

Decyzję podejmuje zarząd Futbalo Białystok na podstawie rozmowy z rodzicami przed 

planowaną nieobecnością dziecka na zajęciach. 

12. Rezygnacja z zajęć następuje po mailowej informacji o takim zamiarze oraz  

po uregulowaniu zobowiązań członkowskich do końca danego miesiąca. 

13. Zajęcia w Futbalo Białystok prowadzą trenerzy, instruktorzy posiadający odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

14. Rodzic/opiekun prawny otrzyma przed rozpoczęciem sezonu regulamin uczestnictwa  

w zajeciach, turniejach oraz wszystkich wydarzeniach związanych z zajęciami sprotowymi  

w Akademii Futsal Białystok od Trenera Prowadzącego. 


