
 

  
 

 

  

Szanowni Rodzice, 

Poniżej znajdują się wszystkie praktyczne informacje odnośnie sezonu 2017/2018.   

1. Niezbędne dokumenty: 

Na stronie w zakładce Dla rodzica dostępna jest karta danych zawodnika. Wypełnioną kartę należy dostarczyć Trenerowi 

grupy. 

2. Opłaty: 

W nowym sezonie obowiązują następujące opłaty:  

 grupy mini-bambini (2013 i młodsi) – 60 zł,  

 bambini, żak (2012 - 2009) – 90 zł,  

 orlik, młodzik (2008 – 2005) – 100 zł,  

 klasy piłkarskie – 120 zł.  

Numer konta: 74 1090 2415 0000 0001 1982 8765 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość obniżenia składki. W tym celu należy napisać pismo/maila 

z prośbą wraz z uzasadnieniem. Można je dostarczyć pod adres: ul. Rynek 48/II lub mailowo na: kontakt@apolesnica.pl 

3. Nauka języków: 

Oprócz zajęć piłkarskich oferujemy możliwość nauki języków w naszej szkole językowej – Sky Blue School 

(http://skyblueschool.pl/). Lekcje podobnie jak treningi opierają się na grach, warsztatach, projektach i zabawach 

odpowiednich do wieku, kompetencji i zainteresowań dzieci. Wszystkie prowadzone przez nas kursy nastawione są 

głównie na naukę komunikacji w danym języku. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy również dorosłych. Dla 

podopiecznych Akademii zniżka na kursy językowe! 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ewą Bilewicz (727 936 890) lub Mateuszem Górą (727 922 904). Zapraszamy 

także na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie szkoły: 

 

13 września, g. 18:30 w sali konferencyjnej, ul. Rynek 48/II (wejście przez sklep delikatesy). 

4. Obozy 

Podczas ferii zimowych oraz latem organizujemy obóz piłkarski i półkolonie. W semestrze zimowym będą to: 

 obóz zimowy, I turnus: 15 - 21 stycznia 2018 – młodziki oraz orlik 

 obóz zimowy, II turnus: 21 – 27 stycznia 2018 - trampkarze oraz juniorzy młodsi 

Obóz letni odbędzie się w drugiej połowie lipca. 

5. Stroje klubowe  

Od tego sezonu zawodnicy będą występować podczas rozgrywek i treningów we własnych kompletach. Stroje można 

zamawiać w sklepie SportGaleria przy ul. Okrężnej 1-2, a za kilka dni również online (http://www.pablosport.pl/kluby-

sportowe/ap-olesnica). Zakupu stroju można także dokonać we własnym zakresie. 

6. Treningi 

Od listopada (dokładny termin zależy od pogody) rozpoczynamy treningi na halach sportowych. Na halach trenują grupy 

orlik, żak, bambini (2 razy w tygodniu) oraz mini bambini (raz w tygodniu). Na boiska wracamy w marcu 2018. 


