Regulamin TURBO Football Academy
1. Zasady ogólne
a.
Zawodnikiem TURBO Football Academy może zostać dziecko w wieku 5-14 lat, w tym także dzieci będące zawodnikami
innych klubów sportowych, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.
b.
Zajęcia w TURBO Football Academy odbywają się z trybie grupowym oraz/lub indywidualnym
c.
Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z
w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
d.
Czas jednej sesji treningowej wynosi minimum 60 minut.
e.
Każdy nowy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w jego pierwszym treningu piłkarskim na podstawie
oświadczenia o stanie zdrowia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania u Trenera
prowadzącego zajęcia lub ze strony www.turbofa.pl)
f.
Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
g.
Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi
osobiście lub w obecności zespołu.
h.
Każdego zawodnika TURBO Football Academy obowiązuje punktualność, dyscyplina, kultura osobista oraz aktywny
udział w zajęciach sportowych.
i.
Zawodnik powinien stawić się na zajęcia minimum 10 minut przed ich planowym rozpoczęciem.
j.
TURBO Football Academy nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie
obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

2.Prawa i obowiązki zawodnika
Zawodnik TURBO Football Academy zobowiązuje się:
a.
Godnie reprezentować barwy TURBO Football Academy zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b.
Szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i
dobrego wychowania,
c.
Szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników TURBO Football Academy,
na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie,
d.
Przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
e.
Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia, być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f.
W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
wszelkie dolegliwości zdrowotne należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
g.
Zawsze w widoczny sposób dziękujemy naszym sympatykom i kibicom, oraz pozdrawiamy kibiców innych drużyn.
h.
W czasie wolnym zaleca się doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
i.
Należy szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest naszą wspólną własnością.
Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który
rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
j.
Zawodnicy TURBO Football Academy zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu
treningowego TURBO Football Academy oraz używania go w czasie zajęć w TURBO FA. W jego skład wchodzą:
- koszulka, spodenki i getry treningowe
- dres treningowy
- piłka
Zakup sprzętu tylko u o oficjalnego dystrybutora: www.beactiveshop.com/turbofa
k.
Zawodnicy TURBO Football Academy powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w
nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
Trener ma prawo poprosić zawodnika lub rodzica o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.

l.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować kary, takie jak zwykłe ostrzeżenia, minutowe przerwy w
uczestnictwie w treningu, czasowe zawieszenie lub wykreślenie z listy zawodników TURBO Football Academy (w
zależności od wagi przewinienia).
Do sposobów dyscyplinowania zawodników nieprzestrzegających powyższego regulaminu przewidziano także
stosowne spotkania z rodzicami.
ł.
Na każdy trening zawodnik ma ze sobą minimum 0,5L wody niegazowanej, niesmakowej

3. Opłaty:
a.
Pierwsze czesne za prowadzenie szkolenia piłkarskiego w TURBO Football Academy należy wpłacić przed przyjściem
zawodnika na jego drugi trening (pierwsze zajęcia są darmowe).
b.
Jeżeli drugi trening zawodnika odbywa się między 15 a 31 dniem miesiąca czesne za ten miesiąc wynosi 50% opłaty
miesięcznej lub opłaty dokonywane są za każdy pojedynczy trening ( wybieramy opcję korzystniejszą dla Rodzica)
według cennika. Opłata za połowę abonamentu nie jest możliwa w kolejnych miesiącach.
c.
Każdego członka TURBO Football Academy obowiązuje roczna opłata organizacyjna, ważna w okresie wrzesień –
sierpień. Opłatę należy wpłacić na wskazany na www.turbofa.pl nr konta do 15 września lub do 30 dni od
przystąpienia do TURBO Football Academy. W sezonie 2018/2019 opłata wynosi 50zł
d.
Kolejne czesne za prowadzenie szkolenia piłkarskiego w TURBO Football Academy należy wpłacić do 10 dnia każdego
miesiąca, przelewem na wskazane konto.
e.
W przypadku nieobecności na treningach w miesiącu, za który została dokonana wpłata pieniądze nie będą zwracane.

f.
Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za uczestnictwo w zajęciach w maju czesne należy wpłacić do 10
maja)
g.
W sytuacji, gdy planowana jest nieobecność na treningach istnieje możliwość opłat za pojedyncze treningi (jeżeli
będzie to korzystniejsza finansowo opcja dla Rodzica), jednak musi zostać ona dokonana również do 10 dnia miesiąca z
góry
h.
W tytule przelewu należy wpisać: Imię, Nazwisko, nazwę lokalizacji
(np. Bielany, Duracza) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata".
i.
Zakup sprzętu treningowego (na stronie oficjalnego dystrybutora www.beactiveshop.com/turbofa ), w którym
zawodnik uczestniczy w zajęciach, według aktualnego cennika następuje najpóźniej 30 dni od przyjścia na drugi
trening. Po tym czasie Trener ma prawo nie wpuścić dziecka na trening
j.
W przypadku braku wpłaty czesnego, TURBO FA zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po
wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub
zawodach.
k.
Rodzic każdego zawodnika zobowiązany jest przekazać przed drugim treningiem dziecka mailowo na adres:
kontakt@turbofa.pl dokumenty zgłoszeniowe, dostępne na stronie www.turbofa.pl

Pierwsza wpłata za treningi w TURBO Football Academy oznacza akceptację
powyższego regulaminu.

