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REGULAMIN 

AJAX AMSTERDAM SEMINAR 

KRAKÓW, 24-28.06.2019 
 

1. Organizatorem seminarium / stażu odbywającego się w dniach 24 – 28.04.2019r. w Krakowie, 

jest Ajax Amsterdam Academy oraz polski przedstawiciel projektu Stowarzyszenie Polska 

Akademia Piłki Nożnej, z siedzibą: ul. Cegielniana 6b/8, 30-404 Kraków, zarejestrowane pod 

nr KRS: 0000490599, NIP: 6793097611. 

2. Wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i akceptacją regulaminu.  

3. Cena seminarium / stażu wynosi:  

▪ 980,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych) dla rezerwacji 

dokonanych do 05.04.2019r. 

▪ 1220,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych) dla rezerwacji 

dokonanych po terminie 05.04.2019r. 
 

4. Warunki rezerwacji seminarium / stażu: 

a) wpłata zaliczki w wysokości 500 zł (pięćset złotych), następuje w ciągu 3 (trzech) dni od 

wysłania formularza zgłoszeniowego. 

b) Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej do dnia 24.05.2019r. 

c) Wpłaty dokonywane są na konto bankowe:  

Stowarzyszenie Polska Akademia Piłki Nożnej, ul. Cegielniana 6b/8, 30-404 Kraków, nr konta 

35 1140 2004 0000 3402 7502 8875 

d) W przypadku rezerwacji seminarium / stażu na cztery tygodnie przed rozpoczęciem lub 

później, wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu 

trzech dni od wysłania formularza.  

e) Brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie uczestnika 

bądź bez podania uzasadnionego powodu - powoduje wycofanie zgłoszenia uczestnika bez 

prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki. 

f) W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału uczestnik powinien 

przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w seminarium / stażu emailem na adres 

email biuro@papn.pl. W powyższej sytuacji organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat 

z zastrzeżeniem: 

f1) rezygnacja do 20 dni przed datą rozpoczęcia – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 

500 zł. 



  

   
Polska Akademia Piłki Nożnej 

30-404 Kraków, ul. Cegielniana 6b/8,  
tel. 505 951 525, e-mail: biuro@papn.pl; www.papn.pl 

KRS: 0000490599; NIP: 6793097611; REGON 123017809 

f2)  rezygnacja na mniej niż 20 dni od daty rozpoczęcia stażu / seminarium – zwrot za 

potrąceniem 80% ceny. 

g) Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium/ stażu, jeśli jego realizacja jest 

utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od organizatora. W przypadku 

odwołania stażu / seminarium organizator zwraca uczestnikom 100% dokonanych wpłat. 

6. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez uczestnika np. 

W przypadku spóźnienia się na seminarium /staż, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych 

zajęć przewidzianych przez program. 

7. Organizator zapewnia uczestnikom: udział w seminarium / stażu, od 24.06. od godz. 14.00 do 

28.06.2019r. do godz. 18.00, w części praktycznej oraz teoretycznej zgodnie z programem na 

stronie www.papn.pl. 

8. Organizator podczas seminarium / stażu zapewnia profesjonalną kadrę trenerską Ajax 

Amsterdam. 

9. Organizator nie odpowiada za zmiany programu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki 

atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji. 

10. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu. Ramowy program seminarium / 

stażu jest dostępny na stronie www.papn.pl 

11. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt 

elektroniczny uczestnika oraz rzeczy osobiste uczestnika. 

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i straty. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej 

informacji podanej w karcie zgłoszenia uczestnika. 

14. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który otrzyma 

w biurze seminarium / stażu w pierwszym dniu.  

15. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie seminarium / stażu do podporządkowania się wszelkim 

wskazówkom i zaleceniom organizatora. 

16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących 

organizacji życia i bezpieczeństwa. 

17. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania porządku. 

18. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika przepisów i regulaminów 

obowiązujących na seminarium / stażu, organizator może zdecydować o usunięciu 

uczestnika.  
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19. Na seminarium / stażu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz 

zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe 

usunięcie uczestnika. 

 

Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ajax Amsterdam Academy oraz 

Stowarzyszenie Polska Akademia Piłki Nożnej, z siedzibą: ul. Cegielniana 6b/8, 30-404 Kraków. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. Szczegółowe zasady ochrony danych 

osobowych zostały omówione w polityce prywatności zawartej na stronie www.papn.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika do 

celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w prasie,  

w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku ze stażem / seminarium,  

w którym uczestniczył uczestnik. 

3. Cofnięcie zgody, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i 

przesłanie tego oświadczenia na adres organizatora. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty 

otrzymania oświadczenia przez organizatora. 

 

Zmiany regulaminu oraz polityki prywatności: 

1. Niniejszy regulamin oraz polityka prywatności wchodzą w życie z dniem 01.03.2019r. 

2. Stowarzyszenie Polska Akademia Piłki Nożnej może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego 

regulaminu oraz polityki prywatności. Po wprowadzeniu takich zmian, stowarzyszenie udostępni 

nową wersję regulaminu i/lub polityki prywatności. 

3. Uczestnik uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez uczestnika z usług lub serwisów 

po dacie zmiany niniejszego regulaminu i/lub polityki prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez uczestnika zgody na regulamin oraz politykę prywatności w nowym brzmieniu. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez powiadomień, w tym powiadomień dotyczących 

zmian niniejszego regulaminu i/lub polityki prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów Stowarzyszenia Polska Akademia Piłki 

Nożnej. 
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2. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu i/lub polityki prywatności 

okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe 

postanowienia regulaminu i/lub polityki prywatności. Pozostałe postanowienia regulaminu i/lub 

polityki prywatności będą nadal ważne i wiążące dla uczestnika. 

3. Niniejszy regulamin, polityka prywatności oraz stosunek prawny pomiędzy uczestnikiem a 

Stowarzyszeniem Polska Akademia Piłki Nożnej wynikający z regulaminu i/lub polityki prywatności 

podlega zawsze prawu polskiemu. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi a Stowarzyszeniem Polska 

Akademia Piłki Nożnej wyłącznej jurysdykcji sadów polskich. 

5. Stowarzyszeniem Polska Akademia Piłki Nożnej nie udziela porad prawnych dotyczących treści 

regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli uczestnik nie zrozumiał treści jakiegokolwiek z 

postanowień regulaminu i/lub polityki prywatności, zobowiązany jest we własnym zakresie do 

zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika zanim dokona akceptacji 

wszystkich lub którychkolwiek ze wskazanych dokumentów. 

6. Akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności jest równoznaczna dla Stowarzyszenia Polska 

Akademia Piłki Nożnej z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością 

skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania 

zawartych tam zobowiązań. 

 


