Akademia Sportu „Fenomen Leśnica”
ul. Mieszka I 7/5, 55-330 Wróblowice
KRS: 0000635892, NIP: 8943084635
REGON: 365353460
www.asfenomen.pl
asfenomen@op.pl
tel. 721 035 858

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
AKADEMII SPORTU „FENOMEN LEŚNICA”

Imię (zawodnik)

Nazwisko (zawodnik)

Data i miejsce urodzenia (zawodnik)

Telefon kontaktowy (rodzic)

PESEL (zawodnika):
Adres e-mail (rodzic)

Adres

Ja, niżej podpisany deklaruję, że moje dziecko przystępuje jako uczestnik zajęć z piłki nożnej do
Stowarzyszenia Akademia Sportu „Fenomen Leśnica”.

…..................................................
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić

…..................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE RODZICA
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Stowarzyszenia „Akademia
Sportu Fenomen Leśnica” dostępnym na www.asfenomen.pl/dokumenty
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w treningach, turniejach,
meczach mistrzowskich oraz obozach sportowych organizowanych przez „AS Fenomen”.
Informuję również, że dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
sportu.
Zobowiązuję się do:
- Opłaty za trening w wysokości 100 zł miesięcznie zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i na
zasadach ujętych w regulaminie sekcji piłki nożnej AS Fenomen Leśnica i dodatkowo 60 zł w
przypadku uczestnictwa drugiego i 50 zł trzeciego rodzeństwa w ramach jednej sekcji. Wyjątkiem
jest lipiec, gdzie opłata jest anulowana oraz sierpień, w którym opłata tylko dla trenujących grup
wynosi 50 zł.
- Wykonania badań sportowych, które są podstawą do dopuszczenia zawodnika do rozgrywek
ligowych oraz turniejowych.
Każdy uczestnik zajęć w Akademii może brać udział w treningach bramkarskich. Koszt tych zajęć
wynosi 50 zł miesięcznie zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i na zasadach ujętych w
regulaminie sekcji piłki nożnej AS Fenomen Leśnica.
Akademia prowadzi zajęcia indywidualne dla zawodników szczególnie uzdolnionych. Trener zajęć
indywidualnych po uzgodnieniu z trenerami wybiera zawodników i tworzy maksymalnie
4 osobowe grupy. Zajęcia indywidualne trwają od 45 minut do 1 h. Koszt pojedynczych zajęć
wynosi 20 zł. Rodzice opłacają tylko te zajęcia, na których jest zawodnik. W przypadku braku
informacji telefonicznej (przynajmniej 2 h przed treningiem) o nieobecności syna, zajęcia muszą
być opłacone.
Zarząd zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty za trening, trening dodatkowy z
jednomiesięcznym okresem poprzedzającym oraz wysokości wpisowego w przypadku nowych
uczestników.

…................................................
(miejscowość i data)

…..................................................
(podpis opiekuna)

