
TRENINGI ŁÓDZKIEJ AKADEMII FUTBOLU 

W OKRESIE WAKACYJNYM 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z naszym planem treningowym i systemem szkolenia oraz Państwa oczekiwaniami zajęcia 

w Łódzkiej Akademii Futbolu trwają nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy - również w wakacje 

tak, aby dzieci mogły podczas przerwy w roku szkolnym korzystać z zajęć treningowych.  

Zależy nam na tym, aby szkolenie dzieci przynosiło jak największe efekty,  a ciągłość szkolenia w 

grupach była kontynuowana we wrześniu. Dzięki temu trenerzy będą mogli kontynuować treningi i iść 

z materiałem szkoleniowym do przodu, uczyć dzieci nowych rzeczy. Każda dłuższa przerwa nie jest 

pod tym względem korzystna. Priorytetem jest dla nas aby grupy były dostosowane do siebie 

umiejętnościami, a te dzieci, które trenują dłużej trenowały razem i przechodziły do kolejnego etapu 

szkolenia. W związku z wrześniowym naborem w Łodzi chcemy tworzyć głownie nowe grupy dla 

nowych roczników (np. czterolatków), a starsze grupy tylko uzupełniać pod względem 

zaawansowania tak, aby dzieci mogły się rozwijać. Wakacje trwają aż dwa miesiące, a nam zależy 

przede wszystkim na tym, aby dzieci zachowały ciągłość treningów, zamiast nadrabiania zaległości po 

długiej przerwie.   

Zachęcamy do uczestniczenia w treningach wakacyjnych. W związku z mniejszą frekwencją dzieci 

zajęcia są bardziej intensywne i zindywidualizowane, co przynosi duże efekty. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że część z Państwa w wakacje wyjeżdża, postanowiliśmy umożliwić Państwu 

zgłoszenie urlopu, w którym dziecko w danym miesiącu nie trenuje i  nie będzie mogło uczęszczać na 

treningi - w lipcu lub sierpniu - i obniżyć w tym okresie składkę członkowską do 60zł . 

W drugim miesiącu płatność jest równa pełnej składce niezależnie od liczby obecności. Wnioski 

należy przesyłać mailowo na adres: obecnosc@akademiapilki.pl w treści wpisując imię, nazwisko, 

grupę treningową uczestnika oraz miesiąc, którego ma dotyczyć urlop. Jednocześnie informujemy, że 

w przypadku gdyby liczba osób trenujących w grupie w danym miesiącu będzie mniejsza niż 8, może 

ona zostać połączona z inną grupą treningową. 

Na wiadomości czekamy do 23 czerwca 2017 

Prosimy o przesłanie deklaracji mailowej w wyznaczonym terminie, abyśmy zdążyli odnotować 

zgłoszenie i poinformować o ewentualnych zmianach w harmonogramach treningów przed 

rozpoczęciem nowego miesiąca kalendarzowego. Faktury będą korygowane w ciągu 7 dni roboczych 

od wygenerowania dokumentu w systemie. 

Po terminie składki urlopowe nie będą korygowane. 

 

Zespół  ŁAF 


