
Akcja „Ferajna +1” - Regulamin 

1. Akcja „Ferajna +1”(Akcja) jest organizowana przez Klub Sportowy Psoty ul. 

Kawęczyńska 36 lok. A003, 03-772 Warszawa. NIP: 5272751154, REGON: 

363033248 (Organizator), organizatora zajęć ARPS Ferajna.  

2. Akcja obowiązuje od dnia 01.09.2021 – do czasu jej odwołania ( zdjęcie informacji ze 

strony internetowej Organizatora). 

3. Zasady Akcji: 

- Każdy Uczestnik (prawny opiekun zawodnika będącego już w Ferajnie) zaprasza 

dziecko (wykorzystując do tego jego prawnych opiekunów) niebędące aktywnym 

zawodnikiem Ferajny (Nowy Zawodnik) na trening do grupy zajęciowej, po uprzednim 

uzgodnieniu, czy jest w niej wolne miejsce.  

- W przypadku, gdy Nowy Zawodnik zapisze się na zajęcia i wniesie pierwszą opłatę 

(minimum miesiąc), Uczestnik otrzymuje jeden miesiąc zajęć w Ferajnie, za 1 zł lub 

Zestaw strojów do wyboru (Zestaw 1,2,3 lub 4). Darmowy miesiąc ten jest następnym 

miesiącem kalendarzowym, od miesiąca zapisania się Nowego Zawodnika.  

4. Aby wziąć udział w Akcji, trzeba wysłać zgłoszenie mailowe na adres 

kontakt@akademiaferajna.pl, i użyć zdania „o Ferajnie dowiedziałem się od …..”(w 

miejsca wykropkowane wstawić imię i nazwisko dziecka uczęszczającego na zajęcia 

Ferajny.) Dalej proces rekrutacji wygląda identycznie, jak przy zwykłym zgłoszeniu.  

5. W przypadku płatności półrocznej, jedna wpłata miesięczna przenoszona jest na 

następne półrocze. W przyszłym semestrze Uczestnik opłaca zajęcia o odpowiednią 

liczbę miesięcy mniej. Uczestnik ma prawo do zniżki 10% za przelew półroczny, nawet, 

gdy będzie on wynosił odpowiednio mniej miesięcy. 

6. Pierwszy trening jest treningiem próbnym, darmowym! 

7. Akcja obowiązuje tylko dla rodziców zawodników, którzy uczestniczą w zajęciach 
Ferajny (mają opłacony bieżący miesiąc treningowy)  

8. Uczestnik akcji może brać w promocji maksymalnie 3 razy, aż do wyczerpania miejsc 

w grupach zajęciowych. Liczbę dostępnych miejsc określa Organizator. Liczba 

dostępnych miejsc może być inna w każdej grupie. 

9. Organizator zapewnia sobie prawo do odmówienia przyjęcia dziecka z Akcji na zajęcia 

w przypadku braku miejsc w danym dniu treningowym.  

10. Reklamacje można zgłaszać na adres kontakt@akademiaferajna.pl do końca trwania 

akcji i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.   

11. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zajęć Ferajny dostępnej na 

stronie www.akademiaferajna.pl. Regulamin jest dostępny na stronie 

www.akademiaferajna.pl w zakładce „dla rodziców”.  

12. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem 

pkt.3 niniejszego regulaminu.  

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
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