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Regulamin Czas Na Piłkę 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę polegających na 

organizowaniu Wydarzeń, na które zapisać się można tylko przez stronę https://www.czasnapilke.com 

2. Podmiotem prowadzącym Serwis internetowy https://www.czasnapilke.com jest Akademia Piłkarska 

Młody Orlik Tomasz Opanowski z siedzibą przy ul. Sulkiewicza 5/4, 00-758 Warszawa, NIP 846-155-75-

55, REGON 146194809, e-mail: biuro@czasnapilke.com; 

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

a) Usługodawca – Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski z siedzibą przy ul. Sulkiewicza 

5/4, 00-758 Warszawa, NIP 846-155-75-55, REGON 146194809, e-mail: biuro@czasnapilke.com; inna 

nazwa wykorzystana dalej: Akademia Piłkarska Młody Orlik, AP Młody Orlik, APMO. 

b) Serwis – strona internetowa Usługodawcy, prowadzona pod adresem www.czasnapilke.com wraz z 

wszystkimi podstronami, materiałami oraz funkcjonalnościami, prowadzony przez Usługodawcę, 

umożliwiający zgłaszanie uczestnictwa w Treningach sportowych na zasadach przewidzianych niniejszym 

Regulaminem. 

c) Regulamin - niniejszy Regulamin Czas Na Piłkę; 

d) Uczestnik – osoba zapisana do projektu Czas Na Piłkę; 

e) Trening – trening z zakresu piłki nożnej organizowany przez Akademię Piłkarską Młody Orlik; 

§ 2. 

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę 

1. Usługodawca prowadzi Serwis, za pomocą, którego oferuje możliwość zapisania się na Trening, zgodne 

z opisem na stronie internetowej Serwisu. 

2. Usługodawca organizuje Treningi. W tym celu wynajmuje boiska piłkarskie na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu czasnapilke.com dodaje zdjęcia, na których są uczestnicy 

Treningów. 

4. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną: 

a) przesyłanie powiadomień o Treningach przy pomocy e-maila; 

b) przesyłanie powiadomień wspierających promocję i sprzedaż Treningów; 

c) przesyłanie spersonalizowanych propozycji przyszłych Treningów w oparciu o historię uczestnictwa w 

Treningach. 

§ 3. 

Rejestracja Uczestnika 

1. W celu korzystania z Treningów niezbędne jest dokonanie rejestracji przez Serwis czasnapilke.com 

2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie 

czasnapilke.com 

3. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie przez Uczestnika z Usługodawcą umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną o treści zgodnej z treścią Regulaminu. 

4. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym i akceptację Regulaminu Uczestnik 

oświadcza ponadto, iż: 

a) podane w formularzu zgłoszeniowym dane są zgodne z prawdą i nie naruszają prawa, a w 

szczególności nie naruszają praw osób trzecich; 

b) wyraża zgodę na bezpłatne przetwarzanie jego wizerunku osobistego, głosu itp. powstałych w ten 

sposób zdjęć, filmów itd. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w 

takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko 

w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub 

sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).  

c) wyraża zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych od Usługodawcy. W przypadku braku zgody na 

otrzymywanie ofert marketingowych należy zgłosić drogą elektroniczną na biuro@czasnapilke.com 

§4. 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług dotyczących Treningów 

1. W Treningach może uczestniczyć osoba, która przesłała poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, uiściła opłatę oraz otrzymała potwierdzenie miejsca i terminu Treningów w postaci 

wiadomości e-mail. 

2. Uczestnikami Treningów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 

3. Zapisy na Treningi odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 

czasnapilke.com 

4. Ilość miejsc na danym Treningu jest ograniczona. W razie braku miejsca na wybrane treningi, 

Uczestnik zostanie poinformowany o tym w postaci wiadomości e-mail oraz będzie możliwość 

zaproponowania innego terminu Treningów przez Usługodawcę. 
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5. Limity Uczestników są uzależnione od wielkości boiska. O możliwości uczestniczenia w Treningu 

decyduje kolejność zapisów. 

6. Treningi mogą mieć określony poziom zaawansowania. Usługodawca zastrzega sobie możliwość 

klasyfikacji poziomu Uczestników przy pomocy opinii osób współpracujących i zatrudnionych (np. 

trenerów). 

7. Usługodawca ma prawo do zweryfikowania poziomu umiejętności Uczestnika i uniemożliwienie mu 

zapisania się na Trening w danej grupie treningowej w przypadku, gdy poziom będzie znacząco odbiegał 

od poziomu innych Uczestników. 

8. Usługodawca jest uprawniony do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia Uczestnika. Odrzucenie 

zgłoszenia nie wymaga podania uzasadnienia. 

9. W przypadku odwołania danego Treningu, Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie 

poinformowany w formie e-mail. 

10. Usługodawca ma prawo odwołać Trening, z przyczyn od niego niezależnych w dniu treningu. W 

przypadku odwołania Treningu z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, musi on powiadomić o tym 

fakcie Uczestnika najpóźniej 1 dzień przed planowanym Treningiem. 

11. W uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany lokalizacji danego Treningu, o czym 

niezwłocznie powiadomimy Uczestnika tego Treningu. 

12. Zgłoszenie nieobecności na danym Treningu jest możliwe najpóźniej 2h przed rozpoczęciem 

Treningu. Nieobecność na Treningu należy zgłaszać za pośrednictwem sms/e-mail. 

13. W przypadku niezgłoszenia nieobecności na Treningu przez Uczestnika, dwukrotnie w ciągu pół roku, 

Usługodawca ma prawo usunąć Uczestnika z Treningów. 

14. Aby zrezygnować z Treningów należy złożyć wypowiedzenie przesłane na adres 

biuro@czasnapilke.com na koniec danego miesiąca. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 

§ 5. 

Zasady uczestnictwa w Treningach 

1. Przed wejściem na teren obiektu sportowego i korzystaniem z jego boisk, sal, urządzeń lub 

wyposażenia należy zapoznać się z regulaminem obiektu i instrukcjami użytkowania. 

2. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach 

sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. 

3. Uczestnicy Treningu zobowiązują się do: 

a) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć; 

b) utrzymania czystości w obiekcie; 

c) zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie; 

d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych; 

e) współpracowania z Usługodawcą; 

f) stosowania się do zaleceń trenera prowadzącego Trening; 

g) kulturalnego zachowania. 

4. Wszyscy Uczestnicy znajdujący się na terenie obiektu powinni podporządkować się zasadom gry w 

piłkę nożną, zasadom „fair-play”, instrukcjom i innym zaleceniom administratora obiektu oraz 

Usługodawcy. W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w danym regionie, obowiązują 

zalecenia rządowe i samorządowe, dostępne m.in. na stronie gov.pl i/lub na terenie obiektu. 

5. Zakazane jest uczestniczenie w Treningach osobom pozostającym pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających. 

6. Wszystkich Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie odpowiednie do nawierzchni boiska. 

7. Usługodawca, nie zapewnia żadnych schowków i depozytów służących do zabezpieczenia przedmiotów 

wartościowych wnoszonych przez Uczestników na teren obiektu. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, 

karty płatnicze, telefony komórkowe oraz inne przedmioty i dokumenty itp. pozostawione w szatni lub 

przy boisku – Usługodawca, szkoła ani administracja obiektów nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Usługodawca nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW. 

9. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział w Treningach. 

10. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w treningu piłki nożnej na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w przypadku jakichkolwiek urazów i kontuzji 

doznanych podczas Treningu, Usługodawca oraz trener nie ponosi za nie odpowiedzialności, w związku z 

czym Uczestnik nie będzie wysuwał wobec Usługodawcy oraz trenera jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu. 

11. W przypadku zgłoszonej nieobecności na Treningu (minimum 2h przed rozpoczęciem treningu), 

Uczestnik może ubiegać się o odrobienie Treningu w innej grupie treningowej, zaproponowanej przez 

Usługodawcę. Należy w tym celu wysłać e-maila na adres biuro@czasnapilke.com z prośbą o wyznaczenie 

terminu do odrobienia Treningu. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do odmówienia odrobienia 

treningu bez podania przyczyny. 
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§ 6. 

Opłaty 

1. Warunkiem uczestnictwa w Treningach jest uiszczenie opłaty. Opłatę uiszczamy w systemie 

miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc z góry. Opłata jest stała za 

uczestnictwo w Treningach. Opłata nie podlega żadnym zniżkom, w zależności od ilości jednostek 

treningowych w miesiącu ani nie jest zależna od obecności Uczestnika na treningach. Niedokonanie 

wpłaty w terminie może spowodować niewpuszczeniem na Trening do czasu uregulowania zaległości lub 

skreśleniem z listy Uczestników.  

2. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Treningach jest określona na stronie Serwisu czasnapilke.com 

Wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto. 

3. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Usługodawcy podane w Serwisie czasnapilke.com  

4. W przypadku kontuzji (absencja do 1 miesiąca) lub zawieszenia treningów (absencja powyżej 1 

miesiąca) istnieje możliwość zmniejszenia opłaty miesięcznej o 50%. Należy w takim przypadku 

poinformować Usługodawcę drogą elektroniczną na adres biuro@czasnapilke.com o zaistniałej sytuacji. 

5. Każdy Uczestnik może zażądać wystawienia przez Usługodawcę FV. W tym celu należy przesłać 

stosowne żądanie na adres mailowy biuro@czasnapilke.com oraz podać dane niezbędne do wystawienia 

FV. 

§ 7. 

Spóźnienia i konsekwencje 

1. W związku z charakterem Treningu – gra zespołowa, gdzie jakość gry jest mocno skorelowana z 

frekwencją i obecnością od początku treningu, Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przyjścia na 

Trening. Usługodawca rekomenduje, aby każdy z Uczestników pojawił się na 5 - 10 min. przed 

planowanym rozpoczęciem Treningu. 

2. Usługodawca dopuszcza maksymalne spóźnienie na Trening do 15 minut licząc od godziny rozpoczęcia 

Treningu. Każde dłuższe spóźnienie może być interpretowane tak samo, jak brak obecności na Treningu. 

§ 8.. 

Tryb postępowania reklamacyjnego 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie z należytą 

starannością. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług, Uczestnik ma możliwość 

wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług składać można drogą elektroniczną na adres 

biuro@czasnapilke.com 

3. Uczestnik w reklamacji powinien wskazać: 

a) swoje imię i nazwisko; 

b) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę; 

c) dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem po rozpatrzeniu reklamacji. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie treści w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, grafika, filmy stanowią przedmiot praw 

autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze 

zm.). Korzystanie z tych treści jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza 

użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa. 

2. W momencie, gdy Uczestnik chce wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane w Serwisie 

czasnapilke.com proszony jest o kontakt na adres mailowy: biuro@czasnapilke.com 

§ 10. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - RODO 

Dane osobowe Uczestnika zostały podane Akademii Piłkarskiej Młody Orlik dobrowolnie za pośrednictwem 

następujących środków komunikacji: formularz zgłoszeniowy, telefonicznie, e-mail, spotkanie 

bezpośrednie. Podane dane osobowe są przechowywane w siedzibie firmy i służą do zarządzania 

kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Akademii Piłkarskiej Młody Orlik. 

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na Akademii Piłkarskiej Młody Orlik w 

związku w rozporządzeniem RODO. 

Administrator danych osobowych 

Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski z siedzibą przy ul. Sulkiewicza 5/4, 00-758 

Warszawa, NIP 846-155-75-55, REGON 146194809, jest Administratorem następujących danych 

osobowych Uczestnika: imię i nazwisko, e-mail, telefon komórkowy. 

Inspektor ochrony danych osobowych 
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Akademia Piłkarska Młody Orlik nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: 

biuro@czasnapilke.com  

Cele i podstawy przetwarzania 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestnika będą zawsze zgodne z aktualnie 

obowiązującym prawem, w tym z RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na 

przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, 

prawnie uzasadnione interesy Administratora. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo 

do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. W każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli Uczestnik skorzysta z tego 

prawa – Akademia Piłkarska Młody Orlik zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne. 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, oferowanych przez Akademię Piłkarską 

Młody Orlik, produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich 

przetwarzania w tym celu, lub Akademia Piłkarska Młody Orlik ustali, że dane Uczestnika się 

zdezaktualizowały. 

Odbiorcy danych 

Dane będą wykorzystywane tylko przez Akademię Piłkarską Młody Orlik i nie będą udostępniane innym 

podmiotom. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Uczestnikowi: 

prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

prawo do usunięcia danych; 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

prawo do przenoszenia danych; 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy 

lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian 

w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Uczestników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której 

wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie czasnapilke.com oraz 

poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia 

ich w życie drogą e-mailową na adres Uczestnika. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do informacji i dostępu do danych, ich poprawienia lub usunięcia, 

prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w Serwisie czasnapilke.com. 

5. Akademia Piłkarska Młody Orlik Tomasz Opanowski z siedzibą przy ul. Sulkiewicza 5/4, 00-758 

Warszawa, NIP 846-155-75-55, REGON 146194809, gromadzi i przetwarza podane przez Uczestników 

dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi krajowymi regulacjami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r. 

Czas Na Piłkę 

Akademia Piłkarska Młody Orlik 


