
REGULAMIN Beniaminek Soccer Schools 

  

 

 

§1 DEFINICJE TERMINÓW UZYTYCH W REGULAMINIE ORAZ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

a) Organizator – Szkółka Piłkarska "Beniaminek" Grzegorz Raus, 

Dobieszyn 296, 38-460 Jedlicze, NIP 6842062329, REGON 

180217955 

b) Projekt – Struktura Szkolenia Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno 

(do wglądu na stronie internetowej www.beniaminek.org). 

c) Zajęcia – zajęcia piłkarskie organizowane przez Organizatora w 

ramach Projektu Struktura Szkolenia Akademii Piłkarskiej Beniaminek 

Krosno. 

d) Uczestnik – dziecko zgłoszone przez opiekuna prawnego biorące 

udział w zajęciach piłkarskich. 

e) Opiekun–rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem 

dziecka-uczestnika. 

2. Organizatorem zajęć piłkarskich w ramach Projektu Akademia Piłkarska 

Beniaminek Krosno jest Szkółka Piłkarska "Beniaminek" Grzegorz Raus.  

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia zgłoszenia chęci 

uczestnictwa w Projekcie Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno po 

zajęciach próbnych i wniesieniu pierwszej opłaty Czesnego na konto 

Organizatora. 

4. Proces zapisu dziecka na zajęcia oraz wybór preferowanego ośrodka 

treningowego odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu, na 

stronie internetowej organizatora www.beniaminek.org lub bezpośrednio w 

biurze, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie. Przy czym Organizator 



zastrzega, iż warunkiem niezbędnym do dokonania przez Organizatora 

rezerwacji miejsca na liście uczestników jest dostarczenie podpisanej 

Akceptacji Regulaminu obowiązującego w Szkółce Piłkarskiej 

"Beniaminek" Grzegorz Raus oraz dokonanie Opłaty czesnego, o której 

mowa w § 2 pkt 2  Regulaminu w zależności od przynależności Uczestnika 

do grupy treningowej. 

5. Organizator zastrzega, iż ilość Uczestników zajęć jest ograniczona w 

danych grupach treningowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania Uczestnika zajęć do 

odpowiedniej grupy treningowej ze względu na wiek i poziom 

psychofizyczny Uczestnika. 

7. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie wyrażenie przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie 

egzemplarzy przez Organizatora lub jego partnerów i sponsorów 

wizerunku Uczestnika lub wizerunku Rodzica/Opiekuna prawnego 

przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęć, 

treningów, wyjazdów, meczy i innych imprez organizowanych przez 

Szkółkę Piłkarską "Beniaminek" Grzegorz Raus w celach szkoleniowych i 

promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym 

publikacjach prasowych, w Internecie, materiałach promocyjnych. 

 

 

§2 OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Opłata miesięczna jest opłatą czesnego uprawniającą do udziału w 

zajęciach Projektu Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno. 

2. Pełna opłata miesięczna za udział w zajęciach w grupie wynosi 100 PLN 

(słownie: sto złotych) i uiszczana jest z góry najpóźniej do 10 dnia każdego 



miesiąca przelewem na numer konta Organizatora: 18 2490 0005 0000 

4530 7507 5818 z tytułem przelewu: „Imię i Nazwisko uczestnika/ów + 

nazwa grupy + nazwa miesiąca”. 

3. Liczba treningów w miesiącu i czas ich trwania jest zależny od Struktury 

Szkolenia Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno (do wglądu na stronie 

internetowej www.beniaminek.org). 

4. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy od miesiąca stycznia do 

grudnia zgodnie z opracowanym harmonogramem we wskazanych 

obiektach treningowych i określonych godzinach. 

5. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej 

"Beniaminek" Grzegorz Raus, przyznana jest zniżka na opłatę czesnego w 

wysokości: 

a) Za drugie i kolejne dziecko w Projekcie opłata wynosi 80 złotych.   

6. W przypadku rezygnacji z zajęć opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

7. Opłata wpisowa jest jednocześnie opłatą czesnego za dany miesiąc i tyczy 

się tylko nowych Uczestników. 

8. W grupie w ramach Opłaty wpisowej – 100 zł Organizator przekaże 

każdemu uczestnikowi zajęć zestaw odzieży treningowej w barwach 

Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno, składający się z koszulki, 

spodenek, getrów w rozmiarze zadeklarowanym w procesie rejestracji. 

9. W przypadku płatności dokonywanej przelewem za dzień dokonania wpłaty 

uznaje się wpływ pieniędzy na konto bankowe Organizatora. 

10. Rezygnacja dziecka z uczestnictwa w zajęciach Szkółki  Piłkarskiej 

"Beniaminek" Grzegorz Raus następuje poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec 

miesiąca. 

11. Oświadczenie dotyczące rezygnacji dziecka z zajęć Szkółka Piłkarska 

"Beniaminek" Grzegorz Raus należy złożyć w biurze Organizatora 



znajdującego się przy ul. Bohaterów Wsterplatte 20 w Krośnie lub przesłać 

pocztą elektroniczną na adres: kontakt@beniaminek.org 

12. Rezygnacja z zajęć bez złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa 

w &2 pkt11, nie zwalnia z obowiązku dokonania opłat zgodnie z 

Regulaminem. 

13. Opłata miesięczna stanowi czesne, która upoważnia do udziału w 

zajęciach w ramach Projektu. Brak uczestnictwa dziecka w części zajęć 

uprawnia Opiekuna/Rodzica do ubiegania się o zwrot części kosztów 

maksymalnie 50 zł. 

14. Zwrot części kosztów , o których mowa §2 pkt13 jest możliwy w przypadku 

całomiesięcznej absencji Uczestnika na zajęciach lub odbycia do dwóch 

treningów w miesiącu. 

15. Opłata miesięczna stanowi składkę czesnego, która upoważnia do udziału 

w zajęciach w ramach Projektu Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno. 

Rezygnacja z uczestnictwa dziecka z części zajęć nie zwalnia z obowiązku 

wniesienia pełnej opłaty miesięcznej za dany miesiąc zajęć ani nie 

uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 

16. Brak opłaty czesnego , o której mowa w §2 pkt 2 skutkuje naliczeniem 

odsetek ustawowych. Brak opłaty czesnego przez okres 3 miesięcy 

skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania windykacyjnego 

oraz możliwością niedopuszczenia  Uczestnika do zajęć organizowanych 

przez Szkółkę Piłkarską "Beniaminek" Grzegorz Raus. 

 

 

§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PIŁKARSKICH 

1. O ilości Uczestników w grupach treningowych decyduje Organizator. 

2. Nadzór nad realizacją zajęć sprawuje trener lub asystent.  



3. Zajęcia prowadzone są na boiskach lub halach wskazanych przez 

Organizatora. 

4. Przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach wymaga się od  

Rodziców/Opiekunów Uczestnika o dostarczenie Organizatorowi(Trenerowi) 

oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

organizowanych przez Szkółkę Piłkarską "Beniaminek" Grzegorz Raus. W 

przypadku nie dostarczenia oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych 

Organizatorowi(Trenerowi) przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, Organizator 

zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia Uczestnika na zajęcia.  

5. Rodzice/opiekunowie Uczestników zajęć zobowiązani są o bieżące 

informowanie Organizatora(Trenera) o wszelkich stwierdzonych u dziecka 

chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących 

stanowić przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub 

uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach piłki nożnej. 

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do zajęć z 

powodu stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez 

zespół szkoleniowy schorzeń lub kontuzji. Zwrot opłaty wówczas nie 

przysługuje.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie 

lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu 

zdrowia uczestnika.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, 

dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się 

wyłącznie na ich odpowiedzialność.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia 

okoliczności od niego niezależnych lub wynikających ze Struktury Szkolenia 

Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno. 

9. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikiem od momentu rozpoczęcia 

zajęć do ich zakończenia zgodnie z Harmonogramem dostępnym stronie 

internetowej Organizatora. W inny czasie opiekę nad Uczestnikiem sprawuje 

Rodzic/Opiekun. 



10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiada 

Rodzic/Opiekun. 

 

 

§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 Uczestnika dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji zajęć (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych).  

2. Dane osobowe uczestników oraz Rodziców/Opiekunów prawnych są 

przetwarzane przez Organizatora zajęć 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 zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych 

Uczestnika Projektu Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno w związku z 

udziałem Organizatora w imprezach organizowanych przez inne 

podmioty(turnieje , ligii, imprezy sportowe itp).  

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. Szkółka Piłkarska "Beniaminek" Grzegorz 

Raus, adres korespondencyjny PROFBUD ARENA ul. Bohaterów Westerplatte 

20 ,38-400 Krosno. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

8. 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.  

9. O zmianach w powyższym Regulaminie Opiekunowie zostaną powiadomieni 

przez Organizatora na stronie www.beniaminek.org. 

 

 

Akceptuję regulamin 

 

Podpis Rodzic/Opiekun 

.............................................................. 


