Regulamin oraz harmonogram opłat za szkolenie w roku szkolnym 2019/2020
Zajęcia piłkarskie w grupach dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat
Nazwa

Cena

Termin opłat

APMT Krzeszowice
(roczniki: 2007-2012)

130 zł

Z góry do 10 dnia
każdego miesiąca

Akademia Przedszkolaka
(roczniki: 2013-2015)

100 zł

Z góry do 10 dnia
każdego miesiąca

Akademia z Klasą

60 zł

Z góry do 10 dnia
każdego miesiąca

Akademia Techniki
Indywidualnej

100 zł

Z góry do 10 dnia
każdego miesiąca

Akademia Bramkarska

100 zł

Z góry do 10 dnia
każdego miesiąca

Krosno 1450 zł

Obóz Piłkarski Zima 2020

Chorwacja 1450 zł +60 euro –
cena może ulec zmianie w
zależności od liczby chętnych

Szczegóły
Zajęcia odbywają się 3 razy
w tygodniu w okresie letnim oraz 2 razy
w tygodniu w okresie zimowym w
godzinach popołudniowych.
Zajęcia odbywają się 2 razy
w tygodniu w godzinach
popołudniowych na obiektach
w Krzeszowicach.
Zajęcia odbywają się w 1 raz
w tygodniu w szkołach po lekcjach.
Zajęcia odbywają się 1 raz
w tygodni w godzinach
popołudniowych max. 6 osób
w grupie.
Zajęcia odbywają się 1 raz
w tygodni w godzinach
popołudniowych max. 6 osób
w grupie.
Roczniki: 2009-2012 Krosno
25.01-31.01 2020

30 listopada 2019
Roczniki: 2005-2008 Chorwacja
02.02-08.02 2020

Zasady:
1. Czasowa nieobecność ucznia na zajęciach (np. zielona szkoła, wyjazd, problemy zdrowotne) nie skutkuje zwrotem ani
obniżeniem wysokości czesnego. Zapisanie ucznia na zajęcia jest rezerwacją dla niego miejsca w danej grupie, miejsca
treningowego (boiska lub sali) i czasu osoby prowadzącej zajęcia.
2. W przypadku gdy dziecko nie pojawi się na zajęciach w przeciągu danego miesiąca istnieje możliwość zwolnienia
częściowego lub całkowitego z opłaty po wcześniejszym przedstawieniu powodu do zwolnienia na piśmie lub na
adres e-mail biuro.apmt@gmail.com.
3. Wysokość czesnego jest stała dla każdego miesiąca nauki i stanowi uśrednioną wartość miesięczną za cykl
kształcenia w Akademii Piłkarskiej „Mam Talent” w danym sezonie sportowym tj. od września do czerwca.
4. W przypadku braku terminowej zapłaty za szkolenie, po wcześniejszym wezwaniu o uregulowanie należności,
akademia może zawiesić prawa ucznia do uczestnictwa w zajęciach. Skreślenie z zajęć nie zwalnia rodziców/
opiekunów z uregulowania zaległego czesnego.
5. Treningi dla roczników 2007 - 2012 odbywają się 3 razy w tygodniu w okresie letnim oraz 2 razy w tygodniu
w okresie zimowym.

6. Wpłat można dokonywać przelewem na konto o numerze 80 8612 0003 0010 0002 6811 0001. Dane: Akademia
Piłkarska Mam Talent ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice lub gotówką na zajęciach osobie upoważnionej do zbierania
pieniędzy .W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców/ opiekunów, Akademia Piłkarska może ustalić inny
termin regulowania czesnego.
7. Rezygnacja czyli rozwiązanie umowy w trakcie roku szkolnego wymaga pisemnego powiadomienia droga mailową
biuro.apmt@gmail.com . Tylko prawidłowe zgłoszenie rezygnacji wstrzymuje naliczanie opłat.

Regulamin AP Mam Talent

1. Akademia Piłkarska „Mam Talent” prowadzi zajęcia piłkarskie najważniejszym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności
sportowych, talentów i pasji swoich uczniów.
2. Na zajęciach piłkarskich obowiązuje skupienie, szacunek i życzliwość dla osoby prowadzącej zajęcia oraz koleżanek
i kolegów.
3. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania uczniów z zajęć.
4. Przebieranie uczniów i przygotowanie do zajęć odbywać się może tylko w wyznaczonej do tego szatni. Za klucz od
szatni, porządek wśród pozostawionych rzeczy oraz same rzeczy odpowiadają korzystający z niej.
5. Akademia zobowiązuje się w ramach swoich możliwości do ubogacania swojej oferty poprzez organizowanie
dodatkowo płatnych wyjazdów na turnieje, sparingi, wyjazdowe i dochodzeniowe obozy w okresie wakacji oraz ferii
zimowych.
6. Akademia zapewnia odpowiednią kadrę trenerską, programy szkoleń oraz biska szkoleniowe niezbędne do
prowadzenia szkolenia.
7. Zajęcia nie odbywają się w okresach świątecznych, w których nie odbywa się nauczanie w szkołach publicznych.
8. Wszelkie sprawy organizacyjne i ogłoszenia podawane są do wiadomości rodziców/opiekunów drogą mailową oraz na
stronie internetowej Akademii Piłkarskiej „Mam Talent” www.apmt.pl z odpowiednim wyprzedzeniem. Rodzice/
opiekunowie mają obowiązek zapoznawać się na bieżąco z aktualnymi ogłoszeniami.
9. Nauka w Akademii Piłkarskiej obejmuje sportowe zajęcia grupowe z zakresu szkolenia piłkarskiego, według programu i
harmonogramu ustalonego przez akademię. W przypadku zmian w harmonogramie, Akademia Piłkarska ma
obowiązek poinformować o nich z wyprzedzeniem.
10. Uruchomienie danej grupy jest uzależnione od zebrania minimalnej wymaganej przez Akademię Piłkarską liczby
uczniów; minimalna ilość osób w grupie to 10. Akademia Piłkarska zastrzega sobie możliwość zamknięcia grupy w
przypadku zmniejszenia się liczby uczniów do niższej niż wymagana, oraz łączenia grup.
11. Treningi indywidualne i w grupach kilkuosobowych są ustalane indywidualnie i zasady ich przeprowadzania mogą być
odmienne od zasad zawartych w niniejszym regulaminie, w szczególności cena takich zajęć ustalana jest
indywidualnie.
12. Akademia Piłkarska zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku nieobecności trenera. W wyjątkowych
sytuacjach dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w innym uzgodnionym terminie.
13. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do zmiany trenera w czasie trwania szkolenia z ważnych powodów
organizacyjnych lub w sytuacjach losowych.
14. W przypadku rezygnacji z nauki w ciągu sezonu sportowego należy uregulować czesne za pełny miesiąc, w którym
nastąpiła rezygnacja. Za datę rezygnacji uznaje się osobiste zawiadomienie osoby prowadzącej zajęcia przez rodziców/
opiekunów ucznia, potwierdzone pisemnie na biuro.apmt@gmail.com.
15. Niepłacenie czesnego skutkuje skreśleniem ucznia z zajęć. Skreślenie z zajęć nie zwalnia rodziców/ opiekunów
z uregulowania zaległego czesnego.
16. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany ceny wynajmu boiska/sali lub
też z innego powodu, o czym ma obowiązek poinformować rodziców/ opiekunów z minimum miesięcznym
wyprzedzeniem.
17. W przypadku jakichkolwiek sugestii, próśb, uwag czy zastrzeżeń należy skontaktować się z koordynatorem, trenerem
lub drogą mailową biuro.apmt@gmail.com.

