
 
 
 

Regulamin 
Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok 

 
 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 
 

a. Organizator – Akademia Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, z siedzibą przy ul. Wiejska 74/15,  
15-352 Białystok; 
b. Zajęcia – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki organizowane przez Organizatora w ramach 
programu Akademia Koszykówki „Młode Żubry”; 
c. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez rodzica/opiekuna prawnego, zarejestrowane i biorące udział 
w zajęciach koszykarskich; 
d. Opiekun – rodzic lub prawny opiekun dziecka. 

 
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 do 18  lat. 
3. Zajęcia odbywają się w miesiącach od września danego roku do końca czerwca następnego roku 
w jednym z wybranych ośrodków szkoleniowych wskazanych w §2 pkt. 9 Regulaminu. W przerwie 
wakacyjnej zajęcia nie odbywają się. 
4. W okresie wakacji oraz ferii organizowane są obozy sportowe dla członków Akademii. 
5. Zapisanie dziecka na zajęcia oraz wybór preferowanego ośrodka treningowego odbywa się poprzez 
wypełnienie karty informacyjnej/formularza zapisu, dostępnego na stronie internetowej 
www.mlodezubry.pl/zapisy 
6. Organizator zastrzega, iż warunkiem niezbędnym do dokonania rezerwacji miejsca na liście uczestników 
zajęć jest przesłanie karty informacyjnej/formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty WPISOWEGO, o którym 
mowa w § 2 pkt. 3 Regulaminu. 
7. Organizator zastrzega, iż ilość uczestników na zajęciach jest ograniczona, a o zapisaniu dziecka decyduje 
kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków rejestracji. 
8. Warunkiem dokonania rejestracji dziecka przez Opiekuna, o której mowa w pkt. 6 powyżej jest 
zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. 
9. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora, 
w których uczestniczą dzieci i Opiekunowie, były wykonywane zdjęcia i kręcone filmy, na których może 
zostać utrwalony wizerunek dziecka oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe 
utrwalanie i rozpowszechnianie tak powstałego wizerunku dziecka w ramach stron internetowych, w prasie, 
telewizji, na ulotkach, plakatach i innych materiałach drukowanych oraz za pośrednictwem wszelkich 
pozostałych mediów i kanałów dystrybucji, jak również upoważnia do przetwarzania, zwielokrotniania 



i modyfikowania zdjęć oraz filmów oraz rozpowszechniania takich zdjęć i filmów przez Organizatora i inne 
osoby przez niego upoważnione w celach komunikacyjnych, promocyjnych i marketingowych. W przypadku 
braku zgody w powyższym zakresie opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie 
pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, w których uczestniczy dziecko. 

 
§2. OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Opłata za miesiąc zajęć, tj. co tydzień dwa zajęcia w ustalonych terminach (średnio 8 zajęć w miesiącu, 
z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 13 poniżej) w wysokości 120 złotych (słownie: sto dwadzieścia złotych) 
(dalej „Opłata Miesięczna”) uiszczana jest z góry najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na 
numer rachunku bankowego Organizatora w banku BNP Paribas Bank o numerze: 21 1750 0012 0000 
0000 3194 3377 z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko dziecka (dzieci) + miesiąc i rok, za który jest 
uiszczana opłata”. 
2. Brak terminowej wpłaty uprawnia Organizatora do odmowy dopuszczenia Uczestnika do zajęć do czasu jej 
uregulowania. 
3. Każdy nowy Uczestnik zajęć obowiązany jest do wniesienia jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 
150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) (dalej „Opłata Wpisowa”), przelewem na rachunek 
bankowy wskazany w pkt 1. powyżej, w terminie 5 dni od dokonania potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach, 
zgodnie z § 1 pkt. 5 Regulaminu. 

4. W ramach Opłaty Wpisowego Organizator przekaże każdemu uczestnikowi zajęć komplet treningowy 
Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok. 
5. Opłata Miesięczna pobierana jest wyłącznie za miesiące, w których odbywają się zajęcia tj. za miesiące od 
września do czerwca. 
6. Opłata Wpisowa w przypadku rezygnacji z zajęć przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów 
operacyjnych związanych z wpisem dziecka na listę uczestników, w tym również na pokrycie kosztów 
kompletu treningowego, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. 
7. W przypadku płatności dokonywanej przelewem za dzień dokonania opłaty uznaje się dzień uznania 
rachunku bankowego Organizatora. 
8. Zajęcia trwają 60 minut dla grup MŁODSZYCH i 90 minut dla grup STARSZYCH. Odbywają się z 
częstotliwością dwa razy w tygodniu. 
9. Organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia grup, w których zajęcia odbywać się będą z większą 
częstotliwością, co pociągać będzie za sobą zmianę wysokości opłaty miesięcznej. Informację w tym 
przedmiocie oraz procedurę zapisu dzieci Organizator zamieści na swojej stronie internetowej. 
10. Ośrodki szkoleniowe Organizatora znajdują się w Białymstoku. Adresy ośrodków oraz harmonogramem 
zajęć dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.mlodezubry.pl w zakładce GRUPY 
SZKOLENIOWE. 
11. Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach w kolejnym 
miesiącu zajęć, pod warunkiem przesłania oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej na adres: 
mlodezubry@gmail.com, najpóźniej na 1 pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca 
kalendarzowego, w którym dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach. W okresie między dniem złożenia 
rezygnacji a rozpoczęciem miesiąca, w którym rezygnacja jest skuteczna Opiekun obowiązany jest 
dokonywać opłat zgodnie z Regulaminem. 
12. Nieobecność lub nieuczestniczenie dziecka w części zajęć objętych  harmonogramem nie  zwalnia z 
obowiązku wniesienia pełnej opłaty miesięcznej za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o 
zwrot części opłat. Istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po ustaleniu terminu z trenerem 
koordynatorem i trenerem prowadzącym. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 
niezależnych. W takim przypadku Opiekunowi przysługuje prawo do zwrotu poniesionej Opłaty miesięcznej 
w wysokości proporcjonalnej do liczby odwołanych zajęć, prawo uczestniczenia w zaproponowanych przez 
Organizatora zajęciach w innym terminie albo prawo do zaliczenia danej części Opłaty miesięcznej na poczet 
kolejnego miesiąca zajęć. 

14. Zajęcia nie odbywają się w święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. 



§ 3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ KOSZYKARSKICH 
 
 

1. Organizator zapewnia, iż: 
 

a. każda grupa wiekowa uczestników będzie składać się maksymalnie z 20 dzieci; 
b. w przypadku, gdy grupę prowadzi dwóch trenerów liczba Uczestników może liczyć maksymalnie 30; 

c. zajęcia każdej grupy będzie prowadził doświadczony trener lub instruktor koszykówki; 
d. zajęcia będą prowadzone według programu treningowego dla najmłodszych; 
e. zajęcia prowadzone będą na sali gimnastycznej, a boiska treningowe będą profesjonalnie 

wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy; 

f. każdy uczestnik zajęć otrzyma od Organizatora treningowy komplet koszykarski. Organizator 
zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu strojów powstałe z przyczyn 
leżących po stronie dostawcy strojów treningowych. Stroje treningowe mogą zawierać również logo 
Partnerów lub Sponsorów Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok. 

g. opiekunowie grupy będą uczyć w trakcie trwania zajęć podstawowych zwrotów w języku angielskim 
z zakresu tematyki związanej z grą w koszykówkę np. pojedynczych słówek w trakcie gry jak „piłka”, 
„podanie”, „rzut”. 

 

2. Przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach Opiekun ma obowiązek wypełnienia w formularzu 
zgłoszeniowym Oświadczenia o Stanie Zdrowia Dziecka lub zgłoszenia Organizatorowi w inny sposób 
ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych 
dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach sportowych. W przypadku 
braku uzupełnienia Oświadczenia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo 
do odmowy dopuszczenia dziecka do uczestnictwa w zajęciach. 

 
3. Opiekunowie Uczestników zajęć mają obowiązek bieżącego informowania Organizatora o wszelkich 
stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić 
przeciwwskazanie  lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych. 

 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek 
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. 

 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone (zgubione, zniszczone) w czasie zajęć mienie, 
dlatego posiadanie przez Opiekunów i Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na 
ich odpowiedzialność. 

 
 

§ 4. 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). 
2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez Organizatora zajęć (Akademia 
Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, z siedzibą przy ul. Wiejska 74/15, 15-352 Białystok;) wyłącznie w celu i 
zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji 



Uczestnika zajęć. 
3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe 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 prawny Uczestnika 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, tj. 
Akademia Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, adres do korespondencji: ul. Wiejska 74/15, 15-352 
Białystok lub na adres mailowy: mlodezubry@gmail.com 

 
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Treść Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane są na stronie www.mlodezubry.pl 
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również wyrażenie zgody przez Opiekuna na przesyłanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail przez Akademia 
Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, z siedzibą przy ul. Wiejska 74/15, 15-352 Białystok; zgodnie z ustawą 
z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 
4. 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. 

 
 
 
 
 


