
Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju, ul. Krzemieniecka 25/12, 45-401 Opole,tel. 791 381 735,  

e-mail: akademiasr@gmail.com, NIP: 754-310-55-28, www.akademiasportowegorozwoju.pl 

 

 

                                   AKADEMIA 
       SPORTOWEGO 
       ROZWOJU 
          www.akademiasportowegorozwoju.pl  
 

Regulamin zajęć Akademii Przedszkolaka 'Tygrysek' 
 

I Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Przedszkolaka 'Tygrysek' jest podpisanie formularza 

zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty za zajęcia przez opiekuna prawnego uczestnika zajęć.  

 

2.  Opłata za zajęcia w wysokości 70zł/miesiąc (w przypadku rodzeństwa opłata wynosi 40zł/msc na drugie dziecko), 

płatna jest na konto Stowarzyszenia Akademii Sportowego Rozwoju o numerze 35 1240 5178 1111 0010 6623 4158 

Bank Pekao S.A.  do dnia 5tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przez okres trwania roku szkolnego, przy czym 

wysokość opłaty  za miesiąc luty  ze względu na niepełny miesiąc rozliczeniowy zostaną podane Opiekunom 

indywidualnie. 

 

3.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zajęć należy zgłosić taki fakt Organizatorowi. Obowiązek uiszczenia 

miesięcznej opłaty za zajęcia ustaje wraz z rozpoczęciem  kolejnego miesiąca rozliczeniowego od dnia zgłoszenia 

rezygnacji. 

 

4. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW. 

 

II Zasady obowiązujące na zajęciach 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób 

podczas zajęć jest zabronione. 

 

2. Uczestnik zobowiązany jest do zakupu pakietu startowego w postaci koszulki Akademii Przedszkolaka „Tygrysek” . 

Zamówienie należy złożyć do miesiąca od dnia zapisu na zajęcia. Koszt pakietu to 70 zł. Opłaty należy dokonać  

na numer konta 59 1050 1504 1000 0097 1943 8393 ING Bank Śląski S.A.  

3.  Opiekę nad uczestnikami trenerzy sprawują od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki 

kończącej zajęcia. W pozostałym czasie przed i po zajęciach opiekę nad uczestnikami sprawują opiekunowie. 

4. Podczas trwania zajęć rodzice przebywają poza salą lub w miejscu wyznaczonym przez trenera. 

5. W przypadku spóźnienia na zajęcia uczestnik czeka na ławce na koniec trwającej zabawy i dołącza do grupy  

na wskazanie trenera. 

6. W razie niewłaściwego zachowania  uczestnika - które zagraża zdrowiu swojemu lub innych uczestników  

lub zachowania dezorganizującego zajęcia trener po wyczerpaniu innych środków dyscyplinujących ma prawo usunąć 

uczestnika z zajęć. 

7. Uczestnik ma prawo odrobić każdą nieobecność na zajęciach poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy 

ćwiczebnej.  

III Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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