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                                                            INFORMACJA                                          30.08.2019 
                                            o opłatach i warunkach   uczestnictwa  
 
Akademia Piłkarska Janusza Domaradzkiego jest specjalistyczną placówką  wychowania 
pozaszkolnego . Została założona w 1993 roku . Zajmuje się nauczaniem piłki nożnej dzieci od 5 do 
15 lat - uczestniczy w  turniejach piłkarskich i organizuje półkolonie piłkarskie . 

Dzieci ćwiczące w Akademii biorą udział w rozgrywkach PZPN  jako klub sportowy APJD SPORT . 
Organizatorem obozów  jest APJD SPORT & ART  & TRAVEL Sp. z o.o. wpisany do rejestru 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  pod nr 1860 /   
 
Zajęcia nauczaj ące  piłki nożnej są dostosowane do wieku ćwiczących , cechuje je przyjazna  
atmosfera  i są  dostępne dla wszystkich dzieci  /nie  ma selekcji /. 
 

WYSOKOŚĆ  OPŁATY  ZA TRENINGI : 
 
                                 160 zł za miesi ąc  2x w tygodniu/ 
                                  85 zł  za miesi ąc 1x w tygodniu 
                                 200 zł za miesi ąc 3x w tygodniu 
W okresie zimowym  / XII, I ,II / opłata wzrasta o 20zł  /ze względu na koszt wynajmu wielu sal / 
Uczestnictwo w turniejach i ligach jest płatne dodatkowo /wysokość w zależności od ceny 
organizatora / jest ustalana na bieżąco /.  
Opłat za zajęcia proszę dokonywać do 10 dnia  każdego miesiąca tylko na konto : 
 
        PKO BP SA 20/O Warszawa  nr. 93 1020 1026 0000 1602  0110  2920 

 BARDZO   WAŻNE ! 
 W  tytule   wpłaty STARANNIE  wpisujemy  nr telefonu  komórkowego   podany przy zapisie  
/pozwoli to na  automatyczną weryfikacje  wpłat/ oraz  nazwisko i imię dziecka  
 
Liczebność grup : młodsze ok.10-12 a starsze ok.14-16 dzieci na jednego trenera. 
 
Opłata za treningi jest  stała przez 10 miesi ęcy  / również w ferie świąteczne i zimowe wolne od 
treningów/. 
Opłata wakacyjna  wynosi 80 złotych za dwa miesiące dla wszystkich uczniów planujących 
kontynuację nauczania w kolejnym roku szkolnym. Brak wpłaty do końca lipca oznacza rezygnację 
z nauki w kolejnym roku szkolnym.  
Nieobecności można odrabiać  w różnych lokalizacjach również w soboty i niedziele  wcześniej umawiając się z trenerem 
/ nie odliczamy nieobecności z kwoty opłaty miesięcznej / 
Rezygnacja zaj ęć: informacja o rezygnacji i zapłata za cały rozpoczęty miesiąc. 
 
                                  Przyjęto  do wiadomości :       ………………………………………………… 
                                  Czytelne  podpisy  rodziców   ………………………………………….                                           


