Piłkarskie przedszkola Cracovii - CRACOVIA KIDS
Zapraszamy na zajęcia piłkarskie dziewczynki i chłopców w wieku od 3 do 7 roku życia.
Nadrzędnymi celami zajęć
w „Piłkarskich Przedszkolach Cracovii – CRACOVIA KIDS” jest:
- propagowanie zdrowego trybu życia i wzmacnianie relacji między opiekunami
z wykorzystaniem zabaw i gier z elementami piłki nożnej;
- nauka postawy fair play oraz wzajemnego szacunku;
- wyzwolenie u dzieci tzw. ducha walki i poczucia „zdrowej rywalizacji”;
- kształtowanie koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej oraz poczucia równowagi;
- wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier i zabaw;
- danie dzieciom poczucia przynależności do rodziny Cracovii;
- wspólne zajęcia z zawodnikami pierwszej drużyny Cracovii w uzgodnionych terminach;

i dziećmi

• Zajęcia dla dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 7 roku życia,
• Autorski, w pełni profesjonalny program treningowy dla najmłodszych,
• Zajęcia w Ośrodkach* szkoleniowych w Krakowie i jego okolicach,
• Wyjątkowe warunki do treningu na syntetycznej lub naturalnej nawierzchni,
• Sprzęt treningowy dla dzieci w barwach Cracovii tej samej firmy, która ubiera pierwszy zespół,
• Profesjonalne wyposażenie placów treningowych,
• Małe grupy - do 15 dzieci w jednej,
• Dwójka Trenerów do opieki nad każdą z grup, dodatkowo wolontariusze, przynajmniej po jednym
do każdej drużyny,
• Zabawa i nauka na profesjonalnym poziomie ukierunkowana na rozwój umiejętności piłkarskich,
• Przygotowanie do przyszłej kariery w piłce nożnej
• i wiele innych

REGULAMIN
zajęć piłkarskich dla dzieci w ramach projektu Piłkarskie Przedszkola Cracovii - CRACOVIA KIDS:

Definicje:
a. Organizator – Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000048937, NIP 677-20-79-476, z kapitałem
zakładowym w wysokości: 21.840.100,00 złotych, wpłaconym w całości.
b. Projekt – realizowany przez organizatora projekt Piłkarskie Przedszkola Cracovii – CRACOVIA KIDS
mający na celu popularyzację piłki nożnej wśród dzieci poprzez organizację Zajęć,

c. Menager Projektu – osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora za realizację Projektu
CRACOVIA KIDS,
d. Zajęcia – odpłatne zajęcia piłkarskie dla Uczestników organizowane przez Organizatora w ramach
Projektu.
e. Uczestnik – dziecko w wieku 3 – 7 lat biorące udział w Zajęciach za zgodą Opiekuna.
f.

Opiekun – przedstawiciele ustawowy lub prawny opiekunem Uczestnika.

g. Regulamin – niniejszy Regulamin.
h. Opłaty – uiszczane przez Opiekunów opłaty za udział Uczestników w Zajęciach.

i.

Ośrodki – ustalone i wskazane przez Organizatora lokalizacje, w których Organizator będzie
prowadził Zajęcia dla Uczestników.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu oraz organizację Zajęć jest Organizator.
2. Zajęcia będą odbywać się w okresach i terminach wskazanych przez Organizatora, przy czym
Organizator zastrzega, że w ramach danego roku kalendarzowego Zajęcia odbywać się będą w
okresach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień danego roku kalendarzowego.

3. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodkach szkoleniowych wskazanych przez Organizatora, przy czym
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Ośrodków prowadzonych Zajęć.
4. Organizator będzie prowadził zapisy Uczestników na Zajęcia za pośrednictwem dedykowanej
strony internetowej pod adresem: www.akademia.cracovia.pl.

5.

Zapisu Uczestnika na Zajęcia oraz wyboru Ośrodka treningowego dokonuje się poprzez
wypełnienie formularza zapisu znajdującego się na stronie internetowej, wskazanej w pkt. 4.
6. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest dokonanie rejestracji Uczestnika przez Opiekuna oraz
uiszczenie Opłaty. Brak rejestracji Uczestnika lub brak dokonania Opłaty stanowi podstawę do
odmowy wstępu Uczestnika na Zajęcia.

7. Organizator zastrzega, iż w Zajęciach może brać udział ograniczona ilość Uczestników. O ilości
oraz liczebności grup Zajęciowych decyduje Menager Projektu.
8. Poprzez rejestrację dziecka jako Uczestnika Projektu Opiekun akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu jako obowiązującego w odniesieniu do uczestnictwa dziecka w Projekcie
oraz Zajęciach.
9. Opiekun, wypełniając formularz rejestracyjny, wyraża zgodę na rejestrację i utrwalanie wizerunku
zgłoszonego przez niego Uczestnika Zajęć w materiałach zdjęciowych i/lub telewizyjnych
realizowanych przez Organizatora w związku z Projektem, a także na rozpowszechnianie
utrwalonego wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych i marketingowych dotyczących
Projektu, w tym w materiałach i publikacjach zamieszczanych przez Organizatora na stronach
internetowych, w portalach, serwisach, jak również materiałach drukowanych. W przypadku
braku zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Opiekun zobowiązany jest
złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć przez
Uczestnika.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I ZAJĘCIACH
1. Przy pierwszej rejestracji Uczestnika do Projektu Opiekunowie zobowiązani są do dokonania
Opłaty wpisowej w wysokości 199 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Opłatę
wpisową uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Organizatora, w terminie do 5 dni od dnia
dokonania rejestracji Uczestnika. Wpłata Opłaty wpisowej jest niezbędna do rezerwacji miejsca
dla Uczestnika na liście Uczestników Zajęć. Brak uiszczenia opłaty wpisowej w ww. terminie jest
równoznaczny z rezygnacją Opiekuna z udziału Uczestnika w Zajęciach.
2. Opłata wpisowa służy pokryciu kosztów rejestracji Uczestnika w Projekcie. W zamian za
uiszczenie Opłaty wpisowej Organizator przekaże Uczestnikowi Zajęć zarejestrowanemu przez
Opiekuna zestaw odzieży treningowej w barwach Cracovii, składający się z koszulki, spodenek i
getrów piłkarskich w rozmiarze zadeklarowanym przez Opiekuna przy dokonaniu rejestracji
Uczestnika.
3. Z tytułu udziału Uczestnika w Zajęciach Opiekun zobowiązany jest uiszczać na rzecz Organizatora
Opłatę miesięczną w wysokości 120 PLN ( słownie: sto dwadzieścia złotych). Opłata miesięczna
uiszczana jest z góry najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na numer rachunku
bankowego Organizatora, podany na stronie internetowej www.akademia.cracovia.pl. W tytule
przelewu należy podać: Imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę miesiąca, którego dotyczy Opłata.

4. Opłata miesięczna pobierana jest w każdym roku kalendarzowym trwania zajęć.

5. Zajęcia trwają średnio ok. 60 minut i odbywają się jeden raz w tygodniu w jednym z wybranych
terminów i Ośrodków.
6. Każdy Uczestnik ma prawo wyboru tylko jednego Ośrodka, w którym będzie uczestniczył w
Zajęciach. Zmiana Ośrodka będzie możliwa pod warunkiem istnienia wolnych miejsc w ramach
grup Zajęciowych organizowanych w innym Ośrodku niż ten, który został wybrany przez
Uczestnika.

7.

Planowany harmonogram Zajęć dla każdego Ośrodka zostanie przedstawiony na stronie
internetowej www.akademia.cracovia.pl dla każdej z grup Uczestników.

8. Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo do rezygnacji z udziału Uczestnika w Zajęciach.
Rezygnacja z udziału Uczestnika w Zajęciach powinna nastąpić poprzez złożenie Organizatorowi
pisemnego oświadczenia najpóźniej na jeden pełny miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem
miesiąca kalendarzowego od którego Uczestnik nie będzie brał udziału w Zajęciach. Oświadczenie
o rezygnacji Uczestnika z udziału w Zajęciach można przesłać również Menagerowi Projektu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akademia@cracovia.pl.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od
niego niezależnych. W przypadku odwołania Zajęć Uczestnikowi przysługuje prawo do
skorzystania z innego terminu Zajęć wskazanego przez Organizatora.
10. Zajęcia nie odbywają się w święta lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez
Opiekuna na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego
Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu
identyfikacji Uczestnika Zajęć oraz jego Opiekuna.
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników i Opiekunów w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
5. Opiekun Uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych
osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,
w przypadkach wskazanych przez prawo.

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji w ramach Projektu:
MKS Cracovia SSA
ul. Wielicka 101
30 – 552 Kraków
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem
właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego
Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

