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Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:

 Usługodawca–Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI z siedzibą w Łajskach ul. S. Moniuszki 12k , 

Organizator treningu –Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI,
Podopieczny–dziecko w wieku do 6 lat, którego Opiekun deklaruje chęć udziału w treningu,
Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu i na rzecz
Podopiecznego.
Abonament– opłata miesięczna za usługę,
 Strony–Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI, Podopieczny, Opiekun,
Okres rozliczeniowy –miesiąc kalendarzowy.

1.
 

         05-119 Wieliszew  NIP:536-194-76-63, REGON: 386227055, reprezentowana przez Katarzynę Tomczuk,                        
tel. 512-309-697,  e-mail : info@sportowiaki.pl

2.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu sportowego przez Akademia Małego
Sportowca SPORTOWIAKI, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych oraz obowiązki Stron.

 
3.Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi przyjęta przez Akademię Małego Sportowca
SPORTOWIAKI Deklaracja złożona przez Opiekuna Podopiecznego. Odmowę przyjęcia Deklaracji Akademia
Małego Sportowca SPORTOWIAKI przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.

 
 

4.Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI prowadzi treningi sportowe  dla dzieci w wieku do 6-ego roku
życia.
 

5.Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI będzie organizować  treningi przy pomocy wykwalifikowanych
instruktorów sportu, na co Opiekun wyraża zgodę.
 

6.Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Deklaracji
Uczestnictwa częstotliwością, dochowując przy tym należytej staranności.
 
7.Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI zapewnia we własnym zakresie pełną organizację treningów. Od
momentu przekazania dziecka przez rodziców lub pracowników przedszkola na zajęcia sportowe, do momentu
zakończenia zajęć, dziecko pozostaje pod opieką  osoby prowadzącej zajęcia( instruktora sportu/trenera), która
ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 
 



8.Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Akademii Małego Sportowca SPORTOWIAKI, ustalone zostają w
Deklaracji Uczestnictwa zawartej między Akademią a Opiekunem. Akademia zastrzega sobie prawo do
prowadzenia zajęć tylko z dziećmi, których opiekunowie wypełnili komplet dokumentów oraz nie zalegają z
opłatą za zajęcia w poprzednich miesiącach. 

9. Opłaty za zajęcia wnoszone są przelewem na konto klubu lub za pośrednictwem  System płatności Tpay
należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 
REGON: 300878437 KRS: 0000412357 po otrzymaniu linku z kwotą płatności do 10 dnia miesiąca z góry za dany
miesiąc.

10.Wszelkie reklamacje z tytułu opłat za zajęcia, w tym płatności za pośrednictwem systemu Tpay, odstąpienie
od umowy oraz anulowania oraz ochrony danych osobowych należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do
administratora – Akademii Małego Sportowca SPORTOWIAKI z siedzibą w Łajskach ul. S. Moniuszki 12K 05-119
Wieliszew , który wyjaśnia sprawę i udziela odpowiedzi w terminie maksymalnie 7 dni od daty przyjęcia
zgłoszenia.

11.Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany
przez Organizatora SMSem i/lub drogą mailową, najpóźniej na 1 godzinę przed treningiem.

12.Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja z udziału
winna zostać złożona drogą elektroniczną na adres mailowy info@sportowiaki.pl. Rezygnacja prowadzi do
natychmiastowego rozwiązania umowy. W przypadkach określonych w deklaracji członkowskiej opiekun może
ponieść koszty organizacji treningu do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.

13.Akademia Małego Sportowca SPORTOWIAKI może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnego powodu.

14.W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
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