Warszawa, dnia

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
AKADEMIA BE FREESTYLE

Ja niżej podpisany ..................................................................... działając w imieniu własnym lub jako Opiekun
..................................................................... (zwanego dalej Zawodnikiem) składam oświadczanie o przystąpieniu
Zawodnika do szkółki piłkarskiej Akademii Be Freestyle prowadzonej przez klub sportowy Be Freestyle sp. z o.o.
zwaną dalej Akademią Be Freestyle. Jednocześnie niniejsze oświadczenie wraz z aktem przyjęcia do szkółki piłkarskiej
stanowi o zawarciu umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c.) na warunkach określonych w niniejszej deklaracji,
regulaminie świadczenia usług oraz przepisach prawa bezwzględnie obowiązujących. Oświadczenie przyjęcia do
szkółki piłkarskiej zostanie złożone na piśmie.
§1
1. Przedmiotem Deklaracji Członkowskiej do Akademii Be Freestyle (dalej: deklaracja) jest zamiar uczestniczenia
przez Zawodnika w zajęciach organizowanych przez Akademię Be Freestyle w zakresie szkolenia football freestyle
(nauka piłkarskich trików) na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i „Regulaminie świadczenia usług
organizacji treningu freestyle football w ramach Akademii Be Freestyle prowadzonej przez klub sportowy Be
Freestyle sp. z o.o.” (dalej: regulamin).
2. Zawodnikiem Akademii Be Freestyle może zostać dziecko w wieku od lat 8.
§2
Podpisując niniejszą deklarację wyrażam zamiar uczestniczenia Zawodnika w zajęciach 2 razy w tygodniu (przedmiot
umowy) organizowanych w Warszawie, w terminach ustalonych przez trenera właściwej grupy albo w jednym
nieodpłatnym treningu.
§3
1. Z tytułu świadczenia usług opisanych w § 2 należna jest opłata miesięczna w wysokości 189 zł (sto osiemdziesiąt
dziewięć złotych 00/100). Opłata jest płatna z góry za dany miesiąc przelewem lub gotówką do 10 dnia danego
miesiąca na rachunek bankowy Akademii Be Freestyle. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko
Zawodnika oraz jego datę urodzenia.
2. W przypadku braku opłaty Akademia Be Freestyle zastrzega sobie prawo odmowy udziału Zawodnika w
treningach.
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§4
1. Zawodnik / Opiekun [Niepotrzebne skreślić, w zależności od zgłaszania uczestnictwa przez samego Zawodnika
lub Opiekuna] niniejszym potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, który stanowi integralną część niniejszej
deklaracji i zgadza się na jego brzmienie. Akademia Be Freestyle zobowiązuje się powiadomić Opiekuna o
wszelkich zmianach regulaminu na piśmie.
2. Formularz Osobowy wypełniony przez Zawodnika / Opiekuna [niepotrzebne skreślić] stanowi integralną część
niniejszej deklaracji. Zawodnik / Opiekun [niepotrzebne skreślić] jest zobowiązany powiadomić o każdej zmianie
informacji zawartych w Formularzu Osobowym.
§5
1. Opiekun oświadcza, iż znany jest mu stan zdrowia Zawodnika i pozwala on na udział Zawodnika w organizowanych
treningach / Zawodnik [niepotrzebne skreślić] oświadcza, iż zna swój stan zdrowia i pozwala on na udział w
organizowanych treningach. Powyższy stan potwierdza zaświadczenie właściwego lekarza stwierdzające, że stan
zdrowia Zawodnika jest dobry i umożliwia mu udział w treningach.
2. Opiekun / Zawodnik [niepotrzebne skreślić] oświadcza, iż został poinformowany przez Akademię Be Freestyle
o ryzyku związanym z uprawnianiem piłki nożnej freestyle i znane jest mu ryzyko sportowe związane z udziałem
Zawodnika w organizowanych zajęciach i rywalizacji sportowej. Mając powyższe na uwadze godzi się on na jego
udział w organizowanych zajęciach i rywalizacji sportowej.
§6
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku Zawodnika w zakresie promocji marki Akademii Be Freestyle oraz
produktów oferowanych przez Akademię Be Freestyle.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
§8
Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zawodnika lub
Opiekuna i Akademii Be Freestyle.

Data i podpis Zawodnika / Opiekuna
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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
organizacji treningu freestyle football w ramach Akademii Be Freestyle
prowadzonej przez klub sportowy Be Freestyle sp. z o.o.

1. Na potrzeby Regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:
•

Akademia Be Freestyle – usługodawca, czyli szkółka piłkarska prowadzona przez klub sportowy Be Freestyle
sp. z o.o. Akademia Be Freestyle jest oficjalną szkółką piłkarską Polskiej Federacji Freestyle Football,

•

Zawodnik – dziecko, którego Opiekun deklaruje zamiar udziału dziecka w treningu lub osoba, która w swoim
imieniu deklaruje zamiar udziału w treningu,

•

Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu i na rzecz
Zawodnika,

•

Strony – Akademia Be Freestyle, Zawodnik, Opiekun,

•

Okres Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie organizacji treningu piłki nożnej freestyle
football przez szkółkę piłkarską Akademia Be Freestyle.
3. Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi zaakceptowana w toku procedury rekrutacyjnej
Deklaracja Członkowska do Akademii Be Freestyle.
4. Treningi są prowadzone w grupach dla dzieci i młodzieży w wieku:
•

od 8 do 10 roku życia (I grupa wiekowa),

•

od 10-13 lat (II grupa wiekowa),

•

13-15 lat (III grupa wiekowa),

•

od 15 roku życia (IV grupa wiekowa).

5. Maksymalna ilość zawodników na jednym treningu Akademii Be Freestyle przypadająca na jednego trenera nie
przekracza 12 osób.
6. Zajęcia treningowe Akademii Be Freestyle mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za
doprowadzenie i odebranie Zawodnika ponosi Opiekun.
7. Organizacja treningów jest obowiązkiem Akademii Be Freestyle, przy czym może ona korzystać z pomocy osób
trzecich posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie.
8. Treningi są organizowane 2 razy w tygodniu, przy czym opcja podstawowa obejmuje udział w dwóch treningach
tygodniowo. Warunki udziału w opcji rozszerzonej zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Akademią Be
Freestyle, a zainteresowanym Zawodnikiem lub Opiekunem.
9. Pojedyncza jednostka treningowa trwa 75 minut i obejmuje rozgrzewkę oraz zajęcia nauki trików piłkarskich.
Zawodnik zobowiązuje się do przychodzenia na treningi minimum 10 minut przed jego planowym rozpoczęciem.
10. Zawodnik, u którego występują oznaki choroby lub ma otwarte skaleczenia, nie będzie dopuszczany do treningu.
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11. Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi wynika z Deklaracji Członkowskiej do
Akademii Be Freestyle.
12. W przypadku nieobecności na treningach Akademii Be Freestyle trwająca dłużej niż 3 tygodnie Zawodnik może
zostać wykreślony z listy zawodników. W tym przypadku nie jest zwracana dokonana opłata.
13. Akademia Be Freestyle nie zwraca pieniędzy za nieobecności Zawodnika na treningach. W przypadku, gdy
Zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas jego absencji. Jeżeli absencja będzie dłuższa
niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z Akademią Be Freestyle. Opiekun zobowiązuje się powiadomić
Akademię Be Freestyle o każdej nieobecności Zawodnika na treningu.
14. Siła wyższa może prowadzić do odwołania zajęć, o czym Zawodnik lub Opiekun zostanie poinformowany
przez Akademię Be Freestyle telefonicznie (połączenie głosowe lub tekstowe), najpóźniej na 2 godziny przed
treningiem.
15. Opiekun lub Zawodnik w Deklaracji Członkowskiej do Akademii Be Freestyle wskazują dni treningowe, w których
zamiar udziału zgłaszają. Terminy zajęć są ustalane przez Akademię Be Freestyle w uzgodnieniu z Zawodnikiem
/ Opiekunem.
16. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony, a jej wypowiedzenie jest możliwe w każdym
czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
Rezygnacja z udziału winna zostać złożona na piśmie.
17. W trakcie treningów Opiekun zobowiązuje się nie kontaktować się z Zawodnikiem, ponieważ wpływa to na jego
dekoncentrację. Opiekun nie może przebywać na terenie boiska treningowego i przeszkadzać trenerowi w
prowadzeniu treningu. Opiekun zobowiązuje się do nie podważania autorytetu trenera.
18. Strony mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów.
19. Pomimo rozwiązania umowy w mocy pozostają następujące postanowienia umowy: par. 6 Deklaracji
Członkowskiej do Akademii Be Freestyle. W tym zakresie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
20. Akademia Be Freestyle nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie
obiektu sportowego, które nie zostały przekazane do przechowania.
21. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
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