INFORMACJA
o opłatach i warunkach uczestnictwa

20.08.2021

Akademia Piłkarska Janusza Domaradzkiego jest specjalistyczną placówką wychowania
pozaszkolnego . Została założona w 1993 roku . Zajmuje się nauczaniem piłki nożnej dzieci od 5 do
16 lat - uczestniczy w turniejach piłkarskich i organizuje półkolonie piłkarskie .
Dzieci ćwiczące w Akademii mogą brać udział w rozgrywkach PZPN jako Klub Sportowy APJD.
Organizatorem obozów i rozgrywek jest APJD SPORT & ART & TRAVEL Sp. z o.o. wpisany do
rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1860 /
Zajęcia nauczające piłki nożnej są dostosowane do wieku ćwiczących , cechuje je przyjazna
atmosfera i są dostępne dla wszystkich dzieci /bez selekcji /.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA TRENINGI :
190 zł za miesiąc 2x w tygodniu/
100 zł za miesiąc 1x w tygodniu
230 zł za miesiąc 3x w tygodniu
Czwarty raz w tygodniu - gratis

W okresie zimowym / XII, I ,II / opłata wzrasta o 20zł /ze względu na dodatkowy koszt wynajmu
wielu sal /
Uczestnictwo w Turniejach i Ligach w tym MZPN jest płatne dodatkowo .
Opłat za zajęcia proszę dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca tylko na konto :
PKO BP SA 20/O Warszawa nr. 93 1020 1026 0000 1602 0110 2920

Liczebność grup : młodsze ok.10-12 a starsze ok.14-16 dzieci na jednego trenera.
Opłata za treningi jest stała przez 10 miesięcy / również w ferie świąteczne i zimowe wolne od
treningów/.
Opłata wakacyjna wynosi 80 złotych jednorazowo dla wszystkich uczniów planujących
kontynuację nauczania 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 zajęć: informacja o rezygnacji przed końcem miesiąca

Przyjęto do wiadomości:
Czytelny podpis rodziców ………………………………………….
SIEDZIBA:
ul. 11-go Listopada 48
05-092 Łomianki
tel. 602 193 575
e-mail: biuro@akademia-pilkarska.pl

www.akademia-pilkarska.pl

ZAJĘCIA:
Warszawa-/Żoliborz, Bielany, Młociny/
Ochota /Łomianki , Dziekanów Leśny
KONTO: PKO BP SA 20/O Warszawa
93 1020 1026 0000 1602 0110 2920

