
FAQ – pytania od rodziców 

Trenerze, 

rodzic w maju ma 2 rozwiązania: 

• Wraca do treningów w grupach 6osobowych i ma dostęp do APO 

• Nie wraca (wraca w czerwcu), otrzymuje voucher o wartości opłaconej składki na 

zakupy w sklepie Akademii Footballpro.pl i ma dostęp do APO 

 

Standardowo może zawiesić umowę lub ją wypowiedzieć, ale te tematy trafiają do 

koordynatora i sami ich nie inicjujecie w rozmowie. 

1) Jeśli rodzic wybiera treningi – wpisujecie go na swoją listę do treningów i kompletne 

uzupełnione listy przedstawiacie koordynatorowi 

2) Jeśli rodzic wybiera voucher – przekazujecie informację koordynatorowi  

3) Jeśli rodzic chce zawiesić umowę, wypowiedzieć ją – przekazujecie informację 

koordynatorowi i proponujecie możliwość skorzystania z vouchera (pod kątem dnia 

dziecka) 

Kontaktując się z rodzicem musisz wiedzieć od koordynatora: 

• na jakim obiekcie są treningi 
• kiedy (dni i godziny) są treningi dla Twoich grup 
• ile zostało miejsc w danej grupie 
• w której grupie są koledzy danego zawodnika 
• kiedy ruszają treningi 

Jeśli koordynator jest w trakcie organizacji obiektu lub czeka na decyzję - skontaktuj się 
niezależnie, przedstaw informacje i zbierz zainteresowanie w swojej grupie.  
Do zebrania informacji o zainteresowaniu treningami w maju wykorzystaj również utworzone 
grupy APO na komunikatorach lub Facebooku. 
 



Pytania które mogą zadać rodzice w rozmowie: 

1. Nie chcę wznawiać treningów w maju. Co mam zrobić? 

W maju przygotowaliśmy specjalną akcję z voucherem na zakupy w oficjalnym sklepie 

Akademii www.footballpro.pl Kwota opłaconej składki jest wartością vouchera na zakupy. 

Oferta dotyczy wszystkich produktów, które znajdują się w zakładce Voucher Akademii na 

stronie www.footballpro.pl. Co więcej, zapewniamy też dostęp do materiałów Akademii 

Piłkarskiej Online. 

2. Chciałbym odwiesić umowę/cofnąć wypowiedzenie. 

Przekazujesz informację koordynatorowi, który musi napisać maila na adres 

platnosci@akademiareissa.pl / platnosci@akademiafalubaz.pl / platnosci@apstal.pl 

3. Chciałbym zawiesić umowę na maj 

W pierwszej kolejności pytamy, czy na pewno zawodnik nie chce powrócić na trening lub 

skorzystać z vouchera. 

Jeśli nie – standardowa procedura – przekazujesz koordynatorowi informacje, a ten piszę 

maila na platnosci@akademiareissa.pl / platnosci@akademiafalubaz.pl / platnosci@apstal.pl 

4. Chcę korzystać z treningów w maju, ale wiem, że nie są dostępne obiekty/boiska 

w naszym mieście. 

W tej chwili zbieramy chętnych zawodników i dzielimy na grupy.  

Jeśli nie znasz jeszcze dostępności obiektów: najpóźniej w przyszłym tygodniu podam 

konkretne informacje, ponieważ cały czas organizujemy wystarczającą liczbę obiektów 

treningowych dla wszystkich chętnych. 

Jeśli znasz obiekty – wpisujesz osobę na listę, podajesz godziny i adres obiektu 

5. Chciałbym skorzystać z vouchera. Kiedy go otrzymam? 

Proszę do 10 maja opłacić składkę za maj. Między 12 a 15 maja otrzyma Pani/Pan voucher 

na swojego maila, który będzie ważny do 31 maja.  

Po rozmowie dane zawodnika przekazujesz koordynatorowi – imię i nazwisko zawodnika, 

ewentualnie numer AR, ten przekazuje informację na platnosci@akademia....pl  

6. Chciałbym wypowiedzieć umowę. 

Przekazujesz informację koordynatorowi, który musi napisać maila na adres 

platnosci@akademiareissa.pl / platnosci@akademiafalubaz.pl / platnosci@apstal.pl. Zapytaj, 

czy nie skorzysta Pani/Pan z treningów w lokalizacji, lub vouchera na zakupy w oficjalnym 

sklepie Footballpro.pl 

7. Co z obiecanymi odrabianymi treningami z marca i kwietnia? 

Treningi będą odrobione w pierwszym miesiącu, w którym będą funkcjonować standardowe 

grupy treningowe. 

8. Co jeśli moje dziecko będzie chciało załatwić się w trakcie treningu? Ma raptem 

5 lat. 

Proszę, żeby dziecko nie opijało się przed treningiem i bezpośrednio przed wyjściem na trening 

skorzystało z toalety. Zamknięte sanitariaty i toalety to odgórne obostrzenie w trosce o higienę 

i bezpieczeństwo Państwa dzieci. 
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9. Jak dziecko ma być przygotowane na trening? 

Prosimy, żeby zawodnik przyszedł już przebrany na zajęcia, z własną piłką. Sprzęt osobisty 

(piłka i bidon) musi być podpisany. Jeśli dziecko ma podwyższoną temperaturę, kaszel, inne 

symptomy świadczące o chorobie – prosimy o pozostanie w domu. 

 

10. Czy mogę wrócić na treningi w trakcie miesiąca?(zawieszam umowę na początku 

maja, ale zacznę treningi w połowie maja) 

Można, ale nie ma gwarancji miejsca w  mojej grupie treningowej i wiąże się to z opłaceniem 

pełnej składki za maj w momencie odwieszenia umowy. 

W rozmowie przedstaw mu następujące informacje (na przykładzie APR): 

 


