
Regulamin 

„Akademii Futbolu – Skoki 2012” 

Szkółki Piłkarskiej dla dzieci 

 Potrzanowo ul. Szkolna 1, 62-085 Skoki 

 

§ 1. 

1. „Akademia Futbolu –Skoki 2012”, Piłkarska Szkółka dla dzieci 

organizuje i prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku od 5 do 12 

roku życia. 

2. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych 5-7 lat, 8-10 lat, 11-12 lat, 

z częstotliwością zapisaną w Deklaracji Uczestnictwa w „AF-S 2012”. 

3. Dopuszcza się za zgodą rodziców/opiekunów przesunięcie dziecka              

w grupie wiekowej. 

 

 

§ 2. 

 

„AF-S 2012” zobowiązuje się do zorganizowania co najmniej dwóch turniejów 

w sezonie. 

 

§ 3. 

 

1. Zajęcia – treningi „AF-S 2012” odbywa się będą na nowo powstałym 

obiekcie sportowym w Potrzanowie, hali widowiskowo-sportowej           

w Skokach oraz w przyszłości na boisku „Orlik”. 

2. W razie wypadków losowych „AF-S 2012”  zastrzega sobie prawo do 

odwołania lub zmiany miejsca zajęć, o czy rodzic/opiekun zostanie 

poinformowany telefonicznie, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem. 

W przypadku odwołania zajęć „AF-S 2012” zobowiązuje się do 

przeprowadzenia odwołanych zajęć w innym, uzgodnionym terminie. 

 

 

 



§ 4. 

1. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą 

wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. 

2. Rodzic/opiekun wraz z Formularzem Zgłoszeniowym zobowiązany jest 

do złożenia Opinii Lekarskiej, na załączonym druku. 

 

§ 5. 

Rodzic/opiekun odpowiada za ewentualne szkody powstałe w skutek 

nieodpowiedniego zachowania dziecka na treningach oraz podczas 

reprezentowania „AF-S 2012” na zewnątrz. 

 

§ 6. 

1. Stroje piłkarskie, w przyszłości również dresy zakupuje „AF-S 2012”       

w porozumieniu z rodzicami/opiekunami. Zakup tych strojów jest 

kosztem rodziców/opiekunów. 

2. Wyposażenie indywidualne tj. trampki, korkotrampki lub buty piłkarskie 

oraz inne zakupują rodzice/opiekunowie we własnym zakresie. 

3. „AF-S 2012” zabezpiecza wszystkie przyrządy do zajęć – treningów, 

rozgrywania meczów, wynajem hali i innych boisk. 

 

§ 7. 

Wysokość opłaty i terminy jej wnoszenia ustalone są w Deklaracji Uczestnictwa 

w „AF-S 2012”. 

 

§ 8. 

„Akademia Futbolu Skoki 2012” wraz z rozwojem szkółki podejmie próby 

nawiązania kontaktów z innymi podobnymi szkółkami oraz Klubem Sportowym 

„Wełna” Skoki oraz „Lech” Poznań. 

 


