
 

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ 

WROCŁAWSKIEGO CENTRUM TRENINGOWEGO NR 2 

 
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:     

• WCT Spartan – należy przez to rozumieć Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-623 

Wrocław, ul. Lubińska 53, 
• Obiekcie – należy przez to rozumieć Centrum Treningowe nr II przy ul. Lubińska 53 
• Kliencie – należy przez to rozumieć rodziców / opiekunów prawnych, którzy zadeklarowali chęć korzystania  przez ich dziecko z usług 

akademiii piłkarskiej prowadzonej przez  WCT Spartan, 
• Dziecku – należy przez to rozumieć uczestnika akademii piłkarskiej w wieku od 4 do 12 lat,  który bierze udział w zajęciach za zgodą 

rodzica / opiekuna prawnego. 
2. Regulamin Akademii Piłkarskiej jest formą umowy między Klientem a WCT Spartan. 
3. Akademia Piłkarska jest prowadzona dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 
4. Zajęcia Akademii Piłkarskiej odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Zajęcia odbywają się dwa lib trzy razy w tygodniu. 

Czas trwania zajęć w Akademii Piłkarskiej wynosi w zależności od rodzaju grupy od 60 do 90 minut. Dziecko powinno dotrzeć na trening 

najpóźniej 10 minut przed jego rozpoczęciem. Liczba zajęć w tygodniu może ulec zmianie. O zmianie każdy rodzic/opiekun prawny będzie 

poinformowany z wyprzedzeniem. 
5. WCT Spartan zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/godzin przeprowadzenia zajęć, po wcześniejszym ustaleniu i poinformowaniu Klienta. 
6. Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 10 do 18 dzieci, utworzonych na podstawie zróżnicowania umiejętności i sprawności. 
7. Każdy Klient, który zobowiązał swoje dziecko do korzystania z zajęć Akademii Piłkarskiej, jest zobowiązany zgłosić się najpóźniej przed 

pierwszymi zajęciami w danym miesiącu do recepcji Obiektu, celem uiszczenia opłaty z góry za cały miesiąc. Nie ma możliwości, aby dziecko 

korzystało z zajęć w innym harmonogramie niż został ustalony przez  WCT Spartan. Opłata za zajęcia jest stała, niezależnie od  ilości zajęć w 

danym miesiącu. 
8. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy / instruktorzy wg harmonogramu szkoleniowego opracowanego przez trenerów WCT Spartan. 
9. Miejscem realizacji zajęć jest boisko i hala Obiektu przy ul.Lubińska 53. 
10. O miejscu treningu (boisko lub hala) i jego rodzaju decyduje trener prowadzący i realizujący założenia programowe. 
11. Z Akademii Piłkarskiej można zrezygnować w trakcie jej trwania, przy czym wymaga to pisemnej rezygnacji, z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia należy uiścić opłatę, nawet jeśli Dziecko nie będzie brało udziału w zajęciach. 
12. Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej. 
13. W przypadkach wyjątkowej, dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach spowodowanej chorobą lub kontuzją, fakt należy zgłosić trenerowi oraz 

pracownikowi recepcji Obiektu. W tych wyjątkowych sytuacjach jest możliwość odrobienia zajęć, po uzgodnieniu terminów z trenerem i 

pracownikiem recepcji Obiektu. Warunkiem jest dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego. 
14. W przypadku nieuregulowania wpłaty za udział w Akademii Piłkarskiej wg pkt. 7, Dziecko nie ma możliwości udziału w zajęciach.  
15. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko dzieci posiadający podpisane przez Klienta oświadczenie o dobrym stanie zdrowia Dziecka i 

zgodzie na udział w Akademii Piłkarskiej. 
16. Jeśli zajęcia w Akademii Piłkarskiej nie odbędą się z winy WCT Spartan, zostanie ustalony inny, dogodny termin, w którym zajęcia zostaną 

odrobione. W przypadku braku dogodnego terminu, WCT Spartan zobowiązuje się pomniejszyć opłatę o kwotę odpowiadającą wartości 

odwołanych zajęć, co nastąpi w kolejnym miesiącu. 
17. Wszystkie Dzieci w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój dostosowany do miejsca odbywania zajęć. W przypadku braku odpowiedniego stroju 

prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w treningu ze względu na bezpieczeństwo czy zdrowie uczestnika. 
18. Za bezpieczeństwo Dzieci podczas zajęć odpowiada trener prowadzący zajęcia. 
19. Każdą niedyspozycję i wypadek Dzieci, Klienci proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie prowadzącemu zajęcia trenerowi oraz pracownikowi 

recepcji obiektu. 
20. Podczas zajęć prosimy rodziców / opiekunów o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni. 
21. Dzieci korzystające z usług Akademii Piłkarskiej zobowiązane są do pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szatni-kontenerze, do której klucz 

otrzymuje i na czas zajęć posiada trener. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni-kontenerze i na boisku, WCT Spartan nie ponosi 

odpowiedzialności. 
22. Klienci ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody, zniszczony sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne 

elementy wyposażenia obiektu (lustra, ławki szatniowe, ławki boiskowe, kosze, banery, ogrodzenie itp.) uszkodzone przez Dzieci. 
23. W razie nieprzestrzegania przez Dziecko regulaminu, Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Nieprzestrzeganie 

któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej. 
24.  Klient, zgłaszając dziecko do uczestnictwa w Akademii Piłkarskiej, wyraża zgodę na utrwalenie przez WCT Spartan sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu wizerunku dziecka w trakcie uczestnictwa w treningach, spotkaniach turniejowych, sparingach, celu jego wykorzystania do 

dokumentowania i relacjonowania przebiegu tych spotkań oraz promocji Akademii Piłkarskiej na stronach internetowych organizatora oraz w 

mediach społecznościowych organizatora. Zgoda obejmuje utrwalenie wizerunku w formie fotografii oraz filmu w związku uczestnictwem dziecka 

w Akademii Piłkarskiej Spartan. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez WCT Spartan sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wizerunku dziecka 

utrwalonego w ww. okolicznościach,  poprzez:- zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,- obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek rozpowszechnianie wizerunku wszelkimi innymi metodami, w szczególności: poprzez 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  
- zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach zrealizowanych jest nieodwołalna, nieodpłatna, nieograniczona w czasie, ani w zakresie 

terytorialnym. 
25. Akademia zastrzega sobie  możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie z  wcześniejszym uprzedzeniem Klientów. 
26. Regulamin Akademii Piłkarskiej jest integralną częścią regulaminu Boiska, Hali i Centrum Treningowego. 
27. Uwagi i wnioski prosimy zgłaszać do kierownika obiektu lub na adres e-mail: sekretariat@spartan.wroc.pl. 
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