POLSKA AKADEMIA
KOSZYKÓWKI
Regulamin świadczenie usług treningu koszykówki
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych
pojęć:
Usługodawca – Fundacja Polska Akademia Koszykówki, zwanej również
PAK;
Organizator treningu – Fundacja Polska Akademia Koszykówki oraz
wszelkie osoby i podmioty działające w imieniu i/lub na rzecz Fundacji
Polska Akademia Koszykówki;
Uczestnik – osoba biorąca udział w treningach;
Opiekun – rodzic lub inny podmiot uprawiony na podstawie ustawy do
działania w imieniu i na rzecz Uczestnika;
Abonament – opłata miesięczna za usługę;
Strony – Fundacja Polska Akademia Koszykówki, Uczestnik, Opiekun;
Okres rozliczeniowy – jeden miesiąc;
Umowa – stosunek prawny uregulowany pomiędzy stronami, zawarty na
podstawie złożonej przez Opiekuna Deklaracji Członkowskiej, regulowany
w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu;
Trener – osoba posiadające niezbędne kwalifikacje, współpracująca z
Fundacją

Polska

Akademia

Koszykówki,

prowadząc

treningi

dla

Uczestników;
Deklaracja Członkowska – formularz złożony przez Opiekuna w formie
papierowej lub poprzez serwis www.pakkosz.pl, mający na celu zgłoszenie
Uczestnika na treningi organizowane przez Fundację Polska Akademia
Koszykówki;
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu
koszykarskiego

przez

Fundację

Polska

Akademia

Koszykówki,

warunki

uczestnictwa w treningu Uczestnika oraz obowiązki Stron.
3. Każdy Opiekun ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
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I.

Organizacja treningów
1. PAK prowadzi treningi koszykarskie dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat.
W wyjątkowych wypadkach, PAK może przyjąć uczestnika spoza ww.
przedziału wiekowego.
2. W danym roku szkolnym PAK organizuje treningi w systemie trymestralnym (3
semestry). W każdym trymestrze przewiduje się minimum 11 tygodni
treningowych.
3. W zależności od lokalizacji i grupy treningowej liczba treningowych w tygodniu
wynosi 2 lub 3. Liczba treningów w tygodniu może ulec zmianie w związku z
okresami świątecznymi lub innymi niezależnymi od Organizatora treningu.
Czas trwania treningu w zależności od lokalizacji i grupy treningowej wynosi
55 minut lub 85 minut.
4. Liczba Uczestników w grupie treningowej nie może być większa niż 22 osoby.
W przypadki zgłoszenie się mniej niż 12 Uczestników do grupy treningowej,
PAK ma prawo do nieuruchomienia grupy lub jej zawieszenia do czasu
osiągnięcie minimalnej (12 uczestników) liczby uczestników.
5. PAK prowadzi treningi w oparciu o autorski program szkoleniowy tzw. PAK
trening manual (w skrócie PAKTM©) dostoswany do danej grupy treningowej.
Główne założenia PAKTM© dostępne są Opiekunowi i Uczestnikowi poprzez
serwis www.pakkosz.pl. Zachęca się Opiekunów do zapoznania się z
PAKTM© i śledzenia przebiegu treningów. W przypadku nierealizowania przez
Trenera założeń PAKTM©, prosi się Opiekunów o zgłaszanie takiego faktu do
Dyrektora Sportowego PAK lub Zarządu PAK.
6. W każdym trymestrze Trener ma możliwość przeprowadzenie na dwóch
treningach meczy sparingowych lub przeprowadzić inną formę zajęć
wprowadzających elementy rywalizacji sportowej.
7. Z przyczyn losowych, niezależnych od PAK terminy treningów mogą ulec
zmianie lub zostać odwołane. O powyższym zdarzeniu Organizator Treningów
niezwłocznie powiadomi Opiekuna.
8. PAK będzie czynił wszelkie starania, aby na koniec każdego trymestru odbył
się wewnętrzy turniej koszykarski. Lokalizacja turnieju może być inna niż
lokalizacja treningów. Obowiązek dowiezienia Uczestnika na turniej leży
zawsze po stronie Opiekuna.
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9. Opiekun ma prawo do biernego uczestniczenia w treningu. Opiekun
uczestniczący w treningu jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu
dobrych praktyk Rodzica-Kibica.
10. PAK zapewnia niezbędny sprzęt do przeprowadzenia treningu. PAK nie
zapewnia w czasie treningów napojów dla Uczestników.
11. Trener jest zobowiązany do posiadania apteczki i materiałów pierwszej
pomocy w czasie każdego treningu.
II. Udział w treningach
1. Udział Uczestnika w treningach jest odpłatny i wymaga złożenia przez
Opiekuna pisemnej Deklaracji Członkowskiej lub zgłoszenia poprzez serwis
www.pakkosz.pl.
2. Złożenie pisemnej Deklaracji Członkowskiej lub zgłoszenie poprzez serwis
www.pakkosz.pl i/lub dokonanie opłaty Abonamentu jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy. Dokonanie
zgłoszenie

poprzez

serwis

www.pakkosz.pl

nie

wymaga

podpisu

elektronicznego lub kwalifikowanego dla ważności prawnej zgłoszenia.
3. Deklarację Członkowską składa Opiekun w przypadku Uczestnika, który po
raz pierwszy zapisuje się na treningi organizowane przez PAK. W przypadku
Uczestników już zgłoszonych, potwierdzeniem udziału w treningach jest
dokonanie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
4. Opiekun w Deklaracji Członkowskiej podaje m.in: imię i nazwisko Uczestnika,
datę urodzenia, PESEL. adres zamieszkania, aktualne dane kontaktowe
Opiekuna (telefon, email), lokalizację treningów oraz liczbę treningów w
tygodniu.
5. W przypadku zmiany danych, zawartych w Deklaracji Członkowskiej, Opiekun
niezwłocznie informuje o tym PAK.
6. Nowi Uczestnicy mają prawo wziąć udział w dwóch treningach nieodpłatnie i
bez konieczności złożenia Deklaracji Członkowskiej.
7. Opiekun oświadcza, iż stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na udział w
zajęciach,

a

nadto

oświadcza,

iż

nie

są

mu

znane

jakiekolwiek

przeciwskazania do udziału Uczestnika w zajęciach PAK. W przypadku
wątpliwości ze strony PAK odnośnie stanu zdrowia Uczestnika, PAK ma
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prawo żądać od Uczestnika stosownych badań lekarskich dopuszczających
go do zajęć sportowych. PAK ma prawo niedopuszczenia Uczestnika do
treningów do czasu doręczenia stosownych badań lekarskich.

PAK nie

ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa związane z prowadzonymi
treningami i rozgrywanymi meczami, wynikającymi ze stanu zdrowia
Uczestnika.
8. Uczestnik jest zobowiązany brać udział w trening w stroju sportowym. Trener
może odmówić aktywnego udziału Uczestnika w treningu w przypadku nie
posiadana przez niego odpowiedniego stroju sportowego. Pomimo braku
aktywnego udziału Uczestnika w treningu, Uczestnik pozostaje na czas
treningu pod opieką Trenera.
9. Uczestnik treningów jest zobowiązany w szczególności do wykonywania
wszelkich

poleceń

wydawanych

przez

Trenera

oraz

do

godnego

poszanowania współuczestników treningu. Sposób zachowania Uczestnika
na treningach reguluje kodeks dobrych praktyk Uczestnika PAK.
10. Opiekun ma prawo do zmiany grupy Uczestnika po uzyskaniu zgody od PAK.
PAK może odmówić zgody na zmianę grupy jedynie w sytuacji, w której
zmiana ta zwiększyłaby koszty organizacji zajęć lub miałaby wpływ na
prawidłowe przeprowadzenie treningu.

III.

Opłaty
1. Udział Uczestnika w treningach jest odpłatny. Wysokość opłaty zależy od
lokalizacji treningu, liczby treningów w tygodniu oraz wieku Uczestnika.
2. Wysokość opłaty ustalona jest w Deklaracji Członkowskiej. Wysokość
opłaty jest niezmienna w danym trymestrze. Wysokość opłaty może ulec
zmianie. O zmianie wysokości opłaty jest informowany Opiekun.
3. Opłata miesięczna (abonament) za udział Uczestnika w treningach należna
jest niezależnie od liczby zajęć przypadających w poszczególnych
miesiącach i płatna jest z do 5 dnia kolejnego miesiąca za poprzedni
miesiąc na rachunek bankowy. Nie ma możliwości wniesienia opłaty w
formie gotówkowej bezpośrednio Trenerowi.
4. Opłatę miesięczną w pełnej wysokości nalicza się w przypadku choćby
jednej obecności Uczestnika na zajęciach PAK w danym miesiącu.
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5. Nie nalicza się opłaty za kolejny miesiąc treningowy, w przypadku
nieuczestniczenia Uczestnika w treningach w kolejnym miesiącu. O fakcie
nieuczestniczenia

Uczestnika

w

treningach

należy

poinformować

najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy
płatność. Informację należy przesłać na nietrenuje@pakkosz.pl.
6. W przypadku zaległości w płatnościach za poprzedni okres rozliczeniowy,
Uczestnik nie jest dopuszczony do treningów w kolejnym okresie
rozliczeniowym.

IV.

Trenerzy
1. PAK organizuje treningi przy pomocy osób trzecich, na co Opiekun
niniejszym wyraża zgodę.
2. Trenerzy współpracujący z PAK posiadają niezbędną kwalifikacje, wiedzę i
doświadczenie w zakresie koszykówki potwierdzoną uprawnieniami trenera
koszykówki (klasa A, B, C, D), instruktora koszykówki lub poprzez
akademię trenerską PAK.
3. Trenerzy współpracujący z PAK mają obowiązek złożenia oświadczenia o
niekaralności oraz o braku prowadzeniu wobec nich postępowań karnych.
4. PAK dokonuje okresowej oceny pracy Trenerów.
5. Opiekun ma prawo w każdej chwili zgłosić wszelkie uwagi odnośnie pracy
Trenera do Dyrektora Sportowego PAK lub Zarządu PAK.

V.

Komunikacja
1. PAK czyni starania, aby komunikacja pomiędzy Stronami była jak
najbardziej aktualna i wszechstronna.
2. Podstawowym sposobem komunikacji PAK z Opiekunem i Uczestnikiem
jest serwis www.pakkosz.pl.
3. Wszelkie informacje na temat godziny i dni treningów, zmiany lub
odwołania treningu są przekazywane Uczestnikowi i Opiekunowi poprzez
serwis www.pakkosz.pl, email oraz SMS.
4. W sprawach związanych z realizacją warunków Umowy, opłat za zajęcia
oraz uwag związanych z pracą Trenera należy zgłaszać bezpośrednio na
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adres email awozniakowski@pakkosz.pl. W pozostałym zakresie należy
bezpośrednio kontaktować się z Trenerem grupy.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w zajęciach w każdym
czasie. Rezygnacja z udziału winna zostać złożona drogą elektroniczną na
adres rezygnacja@pakkosz.pl z podaniem nazwy Uczestnika, lokalizacji, dni
i godziny treningu. Rezygnacja prowadzi do rozwiązania umowy na koniec
danego miesiąca. Rezygnacja złożono bezpośrednio Trenerowi lub w inny
sposób, jest nieważna i będzie skutkować naliczeniem opłaty za kolejny
okres rozrachunkowy.
2. PAK może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnego powodu. Za ważny
powód uznaje się w szczególności nieprzestrzeganie przez Uczestnika
kodeksu dobrych praktyk Uczestnika PAK.
3. Wszelkie

sprawy

sporne

pomiędzy

Stronami

będą

rozwiązywane

polubownie. W innym przypadku, w przypadku sporu prawnego, sprawy będą
rozstrzygane według właściwości siedziby PAK.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, PAK zobowiązany jest poinformować
Opiekuna. Zmiana Regulaminu nie powoduje wygaśnięcia Umowy.
5. W pozostałym zakresie zastosowanie mają właściwie przepisy prawa

Miejscowość i data

Zarząd PAK

Piaseczno 23 września 2019
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