ZASADY UCZESTNICTWA
W TRENINGACH TGK
KTO MOŻE TRENOWAĆ W TOTALGOALKEEPING?
W treningach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na płeć, przynależność klubową oraz poziom posiadanych
umiejętności. Jedynym ograniczeniem jest wiek – treningi rozpoczynamy od kategorii ŻAK (7-8 lat).
JAK ROZPOCZĄĆ TRENINGI W TOTAL GOALKEEPING?
1. W celu rozpoczęcia treningów należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Managerem Akademii.
2. Na podstawie informacji wynikających z wywiadu telefonicznego, zostaną Państwo zaproszeni na pierwszy,
darmowy, niezobowiązujący trening.
3. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie www.
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GDZIE I W JAKICH TERMINACH ODBYWAJĄ SIĘ TRENINGI?
Prowadzimy treningi na wielu obiektach we Wrocławiu oraz okolicach.
Szczegółowe miejsca oraz godziny treningów poszczególnych grup znajdują
w zakładce Treningi.
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stronie

JAKIE SĄ WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH?
1. Kontakt telefoniczny z managerem lub trenerem i umówienie się na pierwszy trening.
2. Dla chcących dołączyć do regularnych treningów w Akademii:
a) Przekazanie Akademii kserokopii aktualnych badań lekarskich uprawniających zawodnika do udziału
w zajęciach sportowych (załączenie skanu do formularza, lub przekazanie trenerowi prowadzącemu).
b) Wypełnienie formularza osobowego.
c) Brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w treningach piłkarskich.
ILE KOSZTUJĄ TRENINGI ORAZ W JAKI SPOSÓB DOKONYWANE SĄ PŁATNOŚCI?
(nie dotyczy współpracy z klubami)
1. Miesięczna składka uzależniona jest od ilości oraz rodzaju treningów. Prosimy o zapoznanie się ze
szczegółowym cennikiem.
2. Płatności dokonywane są w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji sms/mail od managera Akademii o
wysokości składki w mijającym miesiącu. Można ich dokonać indywidualnie u trenera prowadzącego grupę lub
na konto bankowe:
Akademia Bramkarska Total Goalkeeping
Ul. Legnicka 65; 54-206 Wrocław
RAIFFEISEN POLBANK 96 1750 0012 0000 0000 3317 0726
Tytułem: Składka za miesiąc … - imię i nazwisko bramkarza/-ki
3. Wysokość składki ściśle związana jest z rzeczywistą ilością treningów, które odbyły się w danym miesiącu. Bez
względu na ilość obecności danego bramkarza/-ki.
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4. Wysokość składki może ulec zmniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej (minimum dzień wcześniej)
planowanej nieobecności. Kwota za dany trening pomniejszana jest wówczas do wysokości 15 zł. W
przypadku braku poinformowania Akademii o planowanej nieobecności obowiązuje pełna składka.
PRZYKŁAD: W miesiącu odbyły się 4 treningi. Kwota składki (grupa 4-6 os.) wyniesie 140zł. Bramkarz X był
obecny na 3 treningach. Nieobecność na czwartym została wcześniej usprawiedliwiona. Po zmniejszeniu
składka w tym miesiącu za bramkarza X wyniesie 120zł.
4. Rozpoczęcie treningów w Akademii wiąże się z deklaracją uczestnictwa w nich minimum do końca danego
miesiąca. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach obowiązuje pełna składka.
W przypadku rezygnacji z treningów w trakcie każdego kolejnego miesiąca zostanie naliczona składka jak za
cały miesiąc.
5. Informację o wysokości odpłatności za dany miesiąc przesyłamy drogą SMS na początku każdego kolejnego
miesiąca.
6. W przypadku chęci rozpoczęcia treningów w Akademii i jednocześnie braku możliwości dokonywania pełnej
odpłatności za zajęcia, prosimy o kontakt.
7. Akademia może wystawiać faktury za świadczone usługi.
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JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ NA TRENINGACH?
Na treningu należy się pojawić minimum 10-15 minut wcześniej w celu należytego przygotowania się do
zajęć. Godziny podane w harmonogramie oznaczają moment rozpoczęcia treningu.
Podczas treningu bramkarz/-ka ma obowiązek trenować w koszulce TGK TEAM (podczas chłodnych dni
nakładamy ją na bluzę/ortalion) (nie dotyczy współpracy z klubami), którą otrzyma od trenera prowadzącego
w pierwszym miesiącu treningów.
Obowiązuje czysty strój sportowy (odzież, buty, rękawice bramkarskie!).
W przypadku planowanej nieobecności należy bezwzględnie i jak najszybciej poinformować managera
Akademii (sms/mail), lub trenera prowadzącego. Każdy trening przygotowywany jest pod konkretną liczbę
osób. Wcześniejsza informacja o nieobecności umożliwi maksymalną optymalizację zajęć!
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących treningów (miejsce, termin, odwołanie zajęć) Akademia
poinformuje wszystkich uczestników za pomocą sms.
CZY MOGĘ ZA POŚREDNICTWEM AKADEMII ZAKUPIĆ SPRZĘT BRAMKARSKI W PREFERENCYJNYCH
CENACH?
Każdemu bramkarzowi/-ce trenującemu/-ej w Akademii przysługują określone rabaty na zakup sprzętu
sportowego dostępnego w sklepie internetowym www.r-gol.com. W przypadku chęci zakupu sprzętu
prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Dodatkowo do Państwa dyspozycji oddaliśmy w 2017 roku
sklep internetowy http://www.dlabramkarza.pl/, w którym znajdziecie szeroki asortyment dostępnego od
ręki sprzętu bramkarskiego w atrakcyjnych cenach.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

