POGOŃ SZCZEC
Regulamin treningu piłkarskiego Fundacji POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS

§1
Postanowienie ogólne
Niniejszy Regulamin treningu piłkarskiego Fundacji POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS ma na celu
określenie zasad organizacji treningu piłkarskiego, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych.
Zasady w nim zawarte dot cz wszystkich uczestników zajęć organizowan ch przez Fundację POGOŃ
SZCZECIN FOOTBALL SCHOOL we wszystkich lokalizacjach.
§2
Pojęcia
Pojęcia uż te w niniejszym Regulaminie maj
w niniejszym paragrafie:

znaczenie nadane im w przepisach prawa b dź

a) Abonament/czesne – opłata za usługę w okresie rozliczeniow m;
b) Fundacja – oznacza Fundację Pogoni Szczecin Football Schools z siedzib w Szczecinie,
ul. M. Karłowicza nr 28, Szczecin, kod 71-101 Szczecin wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonow Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII W dział Gospodarcz Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: 0000635338, NIP: 8522623454,
REGON: 365306650;
c) Okres rozliczeniowy – miesi c kalendarzow ;
d) Opiekun – rodzic lub przedstawiciel ustawow lub inna osoba upoważniona do działania
w imieniu i na rzecz Podopiecznego;
e) Podopieczny – małoletni w wieku do 18 lat, którego Opiekun w raża wolę udziału
Podopiecznego w treningu;
f) Serwis – strona internetowa znajduj ca się pod adresem internetow m: https://www.psfs.pll;
g) Strony – Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS, Podopieczn , Opiekun;
h) Umowa - deklaracja członkowska w pełniona przez Opiekuna;
i) Usługodawca/Organizator – Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS z siedzib
w Szczecinie (ul. M. Karłowicza nr 28, Szczecin, kod 71-101).
§3
Uczestnictwo w treningu piłkarskim
1. Każd Opiekun zobowi zany jest przed zawarciem Umowy do w pełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie.
2. Podstaw świadczenia usług pomiędz Stronami stanowi prz jęta przez Fundację Deklaracja
złożona przez Opiekuna Podopiecznego.
3. W prz padku odmow prz jęcia Deklaracji Fundacja stosown informację przekaże
Opiekunowi bezzwłocznie.
4. Opiekun oświadcza, iż Podopieczn został poddan stosown m badaniom oraz że stan zdrowia Podopiecznego jest dobr i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

iż nie s Mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne b dź innej natur do udziału
Podopiecznego w treningach piłkarskich organizowan ch przez Fundację.
Wszelkie negat wne konsekwencji zwi zane z podaniem nieprawdziw ch dan ch, o któr ch
mowa w ust. 1 pow żej obci żaj w całości Opiekuna.
Fundacja prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do osiemnastego roku ż cia.
Fundacja może także organizować treningi prz współprac osób trzecich, na co Opiekun
w raża zgodę.
Fundacja zobowi zuje się do organizacji treningów z określon w Deklaracji Uczestnictwa
częstotliwości dochowuj c prz t m należ tej staranności.
Fundacja zapewnia w własn m zakresie organizację treningów.
W sokość oraz termin zapłat w nagrodzenia na rzecz Fundacji ustalone zostaj w Deklaracji
Uczestnictwa.
Siła w ższa może prowadzić do odwołania zajęć, o cz m Opiekun zostanie niezwłocznie
poinformowany przez Organizatora telefonicznie i/lub drog mailow oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do terminu
rezerwowego w celu odrobienia odwołan ch zajęć.
Opiekun ma prawo do zmian grup Podopiecznego po uzgodnieniu z Fundacj w prz padku
techniczn ch możliwości zmian grup oraz pod warunkiem, że zmiana ta nie wpł nie
negatywnie na koszt organizacji zajęć lub prawidłowe przeprowadzenie treningu.

§4
Wypowiedzenie Umowy
1. Opiekun może w powiedzieć Umowę w każd m czasie. Wypowiedzenie umowy musi zostać
złożone na piśmie lub drog
elektroniczn
(e-mail). Wypowiedzenie prowadzi
do nat chmiastowego rozwi zania Umow . W prz padku wypowiedzenia Umowy Opiekun
ponosi koszty organizacji treningu do końca okresu rozliczeniowego, w któr m nast piło
wypowiedzenie Umowy.
2. Utworzenie grup treningowej nast pi w prz padku zgłoszenia się minimum 13 uczestników
w danej lokalizacji.
3. Fundacja może w powiedzieć Umowę jed nie z ważnego powodu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowi zuje od dnia 25 maja 2018 r.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli w magać tego
będ przepis prawa lub zmian wprowadzane w Serwisie. O stosown ch zmianach oraz dacie ich wejścia w ż cie Fundacja powiadomi Uż tkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
3. W zakresie nieuregulowan m Regulaminem zastosowanie maj Polit ka pr watności oraz
plików cookies FUNDCJI POGONI SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS, postanowienia Umowy oraz
przepisy prawa powszechnie obowi zuj cego.
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