REGULAMIN SZKOŁY BRAMKARSKIEJ
„GOALKEEPER SCHOOL”
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a. Organizator: Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o. z siedzibą: 05-200 Wołomin
ul. Wileńska 51 A lokal 213, Numer KRS: 0000589305.
b. Zajęcia – zajęcia bramkarskie organizowane przez Organizatora.
c. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział w zajęciach bramkarskich.
d. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka.
2. Organizatorem zajęć bramkarskich w ramach programu „GOALKEEPER SCHOOL” jest Klub Sportowy
Akademia Młodego Piłkarza GOOL.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki oraz chłopcy w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat.
4. Zajęcia odbywają się w miesiącach od września do końca czerwca danego roku, w jednym z wybranych
ośrodków szkoleniowych opisanych w § 2 w pkt. 7a.
5. Proces zapisu dziecka na zajęcia oraz wybór ośrodka treningowego (§ 2 w pkt. 7a) odbywa się poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, na stronie internetowej www.gkschool.pl lub bezpośrednio
u Koordynatora danego ośrodka. Przy czym Organizator zastrzega, iż warunkiem niezbędnym do
dokonania przez Organizatora rezerwacji miejsca na liście uczestników zajęć jest rejestracja online
dziecka, zgodnie z procedurą opisaną powyżej oraz dokonanie wpłaty Opłaty wpisowej, o której mowa w
§ 2 pkt. 2 Regulaminu.
6. Organizator zastrzega, iż ilość uczestników w zajęciach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 6 osób.
7. Warunkiem dokonania rejestracji dziecka przez opiekuna, o której mowa w pkt. 5 powyżej jest
zaakceptowanie warunków niniejszego Regulamin - uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne
z akceptacją warunków Regulaminu.
8. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz, że wyraża
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach w ramach stron
internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne
osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku
zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem
pierwszych zajęć.
§2
OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA
A. Pierwsze zajęcia dla nowych uczestników są nieodpłatne – warunkiem, aby w nich uczestniczyć jest
rejestracja poprzez stronę www.gkschool.pl i wypełnienie formularza zgłoszeniowego online i uzyskanie
VOUCHERA na nieodpłatny trening, który należy przekazać Trenerowi na umówionym treningu.
B. Każdemu uczestnikowi przysługuję tylko jeden termin nieodpłatnych zajęć, który jest uzgadniany
telefonicznie z organizatorem zajęć.
C. Jeśli w momencie pierwszej rejestracji nie ma miejsc w grupie to uczestnik musi poczekać aż zwolni się
miejsce w grupie lub stworzy się kolejna. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które dokonały opłaty
wpisowej.
1. Opłata za miesiąc zajęć - średnio 4 zajęcia w miesiącu (z zastrzeżeniem postanowienia ust. 14 poniżej)
w wysokości 160 PLN brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) (dalej „Opłata miesięczna”) uiszczana jest
z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na numer konta Organizatora: 57 1140 2004 0000
3302 7587 3398, tytułem przelewu: „szkolenie sportowe, imię i nazwisko bramkarza oraz miesiąc, którego
wpłata dotyczy”.
1A. Jeśli uczestnik przystąpi do projektu w połowie miesiąca lub pozostanie mniej zajęć do końca, wtedy
opłata ulega pomniejszeniu o 50 %.
2. Nowi uczestnicy zajęć wnoszą wpisowe w wysokości 140 PLN brutto (słownie: sto czterdzieści złotych)
dalej „Opłata wpisowa”, przelewem na konto wskazane w pkt. 1 powyżej, w terminie nie później niż 5 dni od
dokonania rejestracji online, zgodnie z § 1 pkt. 5 Regulaminu. Wpłata Opłaty wpisowej jest niezbędna do
rezerwacji miejsca na liście uczestników zajęć, która jest ograniczona.

3. W ramach Opłaty wpisowej Organizator przekaże każdemu uczestnikowi bluzę bramkarską firmy Adidas
z ochraniaczami, a także nadrukiem (logo szkółki) i wybrane imię z tyłu koszulki w rozmiarze
zadeklarowanym w procesie rejestracji. Każdy z uczestników dodatkowo otrzyma identyfikator z danymi
osobowymi, która będzie uprawniała do wejścia na treningi, a także będzie służyła do wielu przywilejów
u partnerów szkoły GKSCHOOL oraz organizatora.
4. Opłata miesięczna pobierana jest wyłącznie za miesiące, w których odbywają się zajęcia tj. za miesiące
od września do końca czerwca danego roku.
5. Opłata wpisowa w przypadku rezygnacji z zajęć przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów
operacyjnych związanych z wpisem dziecka na listę uczestników, w tym również na pokrycie kosztów
wydania zestawu odzieży treningowej, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
6. W przypadku uiszczenia opłaty przelewem, uznaje się dzień zaksięgowania na konto bankowe
Organizatora.
7. Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się w miesiącach od września do końca czerwca, z częstotliwością
jeden raz w tygodniu w wybranym ośrodku szkoleniowym w/g wcześniej ustalonego harmonogramu dla
każdej z grup uczestników, z zastrzeżeniem pkt.14 poniżej.
7b. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca ośrodka szkoleniowego, w którym będą
prowadzone zajęcia oraz terminu zajęć w okresie jesienno-zimowym proponując podjęcie treningów w
ośrodku zastępczym na czas okresu jesienno-zimowego. Opiekun oraz uczestnik zostanie poinformowany
o fakcie zmiany ośrodka szkoleniowego w okresie jesienno-zimowego z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. Opiekunowi uczestnika zajęć przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach w
kolejnym miesiącu, pod warunkiem złożenia oświadczenia w sposób wskazany w pkt. 9 poniżej, najpóźniej
1 pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca, w którym dziecko nie będzie uczestniczyć
w zajęciach.
9. W przypadku rezygnacji konieczne jest złożenie bezpośrednio w biurze Organizatora, w budynku przy ul.
Wileńskiej 51A lokal 213 pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach.
Oświadczenie można przesłać również poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@gkschool.pl
10. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt 8, niezależnie od przyczyn, nie zwalania z
obowiązku dokonania opłat zgodnie z Regulaminem lub nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat.
11. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej Opłaty
miesięcznej za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części opłaty miesięcznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych.
13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 12, przysługuje prawo do zwrotu poniesionej
Opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych zajęć lub prawo do skorzystania z
innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora (przy czym może to być również inny dzień tygodnia
niż sobota lub niedziela lub inne dni wcześniej zapisane w harmonogramie zajęć).
14. Zajęcia nie odbywają się w święta lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.
§3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ BRAMKARSKICH
1. Organizator zapewnia, iż:
a) każda grupa wiekowa uczestników będzie składać się maksymalnie z 6 dzieci;
b) w każdej grupie będzie minimum jeden opiekun;
c) zajęcia będą prowadzone według autorskiego programu treningowego dla wszystkich grup wiekowych.
d) zajęcia prowadzone będą na syntetycznej murawie lub na naturalnej murawie w okresie wiosenno-letnim
oraz na salach gimnastycznych w okresie jesienno-zimowym.
e) każdy uczestnik zajęć otrzyma z personalizowaną bluzę bramkarską.
f) trenerzy po każdy treningu będą uzupełniać tzw. „dziennik treningowy” bramkarza, w którym będzie
informacja o postępach zawodnika, a także zadania do wykonania w domu.
g) obiekty treningowe, na których będą odbywać się zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni
sprzęt sportowy;
2. Przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach prosi się rodziców/opiekunów uczestników o
wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi oświadczenia medycznego dotyczącego stanu
zdrowia dziecka lub zgłoszenia Organizatorowi w inny sposób ewentualnych chorób przewlekłych (alergie,
astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w
uczestnictwie dziecka w zajęciach piłki nożnej. W przypadku niedostarczenia oświadczenia medycznego
Organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
wpuszczenia dziecka na zajęcia.

3. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich
stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić
przeciwwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne
uczestniczenie w zajęciach bramkarskich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez
uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez opiekuna
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla
potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).
2. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów uczestnika są przetwarzane przez Organizatora zajęć (Klub
Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL ul. Wileńska 51A/214) wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji uczestnika
zajęć.
3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
5. Opiekun prawny uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych
osobowych uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach
wskazanych przez prawo.
6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora
tj. Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie
Organizatora (ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin) oraz na stronach internetowych danego ośrodka.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem
właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest
sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
OFICJALNA STRONA SZKOŁY BRAMKARSKIEJ: WWW.GKSCHOOL.PL
OFICJALNY FAN PAGE SZKOŁY BRAMKARSKIEJ: WWW.FACEBOOK.COM/GKSCHOOL
DANE TELEADRESOWE ORGANIZATORA:
Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o.
Ul. Wileńska 51 A lokal 213, 05-200 Wołomin,
NIP: 1251636144, KRS: 0000589305
Telefon: 795-666-700
Mail: biuro@gkschool.pl

