
                                                                                                                                                                                           

            
                                                                                            

     

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W BE A STAR FA

Sezon 2019/2020

1. Wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem 
dziecka do  Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i objęciem go 
szkoleniem , deklarację można pobrać ze strony www.wilczki.com 

2. Deklarację członkowską wraz ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz klauzulą 
informacyjną w związku z RODO należy złożyć bezzwłocznie do trenera grupy;

3. Członkostwo w Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jest 
dobrowolne;

4. Wpłaty składki miesięcznej dokonuje się na konto Akademii:  

Bank PKO BP 59 1020 1042 0000 8802 0251 95 77 
w tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, składka członkowska za  m-c np. wrzesień 
Białołęka Ceramiczna”;

5. Termin wpłat do 10-tego dnia za miesiąc bieżący (np. do 10 września za wrzesień);

6. Składka miesięczna wynosi 140 zł (rodzeństwo 220 zł) i jest opłatą za członkostwo w Be a 
Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego a nie opłatą za zajęcia, 
obowiązuje od 01.09.2019r.

7. Ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki - dotyczy frekwencji dziecka, miesięcy z 
okresami świątecznymi, feriami szkolnymi;

8.  Składka członkowska obowiązuje w m-c wrzesień-czerwiec oraz sierpień (w przypadku 
rozpoczęcia przygotowań w tym miesiącu do rozgrywek ligowych);

9. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu, 60-90 minut,  w zależności od grupy 
wiekowej, grupy treningowej, 

10. Obowiązuje ubezpieczenie sportowe, składka jednorazowa roczna 30,50 zł– płatna na 
konto tytułem „ubezpieczenie NNW ,imię i nazwisko dziecka-data urodzenia” – do 
01.10.2018r.

11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hal/boiska oraz zasad 
organizacyjnych Be a Star Football Academy (szczegółowych informacji udziela trener);

12.  Informacje dotyczące działalności Be a Star FA ukazują się na stronie www.wilczki.com lub 
www.beastarfa.pl jak również w mediach społecznościowych na 
www.facebook.com/AkademiaWilczki,  www.instagram.com/akademia_wilczki/, 
twitter.com/AkademiaWilczki;

13. Z przyczyn niezależnych od BE A STAR FA pojedyncze zajęcia mogą zostać odwołane o czym rodzic/
opiekun zostanie poinformowany  poprzez stronę internetową, facebook  lub  SMS i/lub adres e-
mail. 

14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prosimy o bezzwłoczny kontakt z Be a
Star FA!!!
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