OFERTA RAMOWA NA
SEZON 2022/2023

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom mamy przyjemność przedstawić ofertę na sezon

2022/2023. Fundacja MOC Warszawa (dalej jako „Fundacja”) prowadzi działalność z wykorzystaniem marek Klub
Hokejowy Legia Warszawa, Legia Hockey Schools oraz Akademia Hokejowa Legia Warszawa i poprzez te
podmioty świadczy usługi polegające m.in. na prowadzeniu szkółki nauki gry hokeja na lodzie oraz organizowania

treningów hokeja na lodzie. Klub Hokejowy Legia Warszawa oraz Akademia Hokejowa Legia Warszawa bierze
udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie (dalej jako „PZHL”)

Każdy Uczestnik zajęć Legia Hockey Schools i Akademii Hokejowej Legii Warszawa może stać się zawodnikiem
Klubu Hokejowego Legia Warszawa. Warunkiem jest wypełnienie deklaracji zawodniczej oraz dokonanie opłaty

klubowej za każdy Sezon w wysokości 4.500 PLN (cztery tysiące pięćset złotych) brutto płatnej w terminie 7 dni
od dnia złożenia deklaracji zawodniczej z zastrzeżeniem, iż możliwe jest uregulowanie opłaty klubowej w
dziesięciu równych ratach w wysokości 450 PLN (czterysta pięćdziesiąt złotych) brutto płatnych z góry do 28-go

dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc za jaki przypada opłata składki. Wpłata winna być dokonana na
rachunek bankowy Fundacji.

Każdy zawodnik Klubu Hokejowego Legia Warszawa nabiera uprawnień do:
• Udziału w treningach według preferencyjnych stawek

• Rywalizacji o miejsce w drużynach KH Legia Warszawa (po wypełnieniu deklaracji reprezentowania barw
klubowych) w odpowiednich dla zawodnika kategoriach wiekowych.

Kwestię reprezentowania Klubu Hokejowego Legia Warszawa w zawodach krajowych jak również
międzynarodowych szczegółowo regulują odpowiednie przepisy PZHL.

W sezonie 2022/2023 Klub Hokejowy Legia Warszawa zawodnikom w ramach szkolenia zapewnia:
(Szczegółowy PLAN TRENINGOWY ustalany jest przez Dyrektora Sportowego Tomasza Wołkowicza)

• Minimum dwa treningi w tygodniu na lodzie z wyłączeniem okresu obozów oraz przerw w funkcjonowaniu

lodowiska niezależnych od Klubu (m.in. zgrupowania kadr, przerwa techniczna lodowiska)
• Dla grupy Mini Hokej 1 i Mini Hokej 2 dwa treningi „na sucho” w tygodniu (stickhandling)
• Ubezpieczenie podstawowe NNW obowiązkowe dla wszystkich uczestników treningów

(dodatkowo płatne 20 PLN)
• Dwa razy w roku testy sprawnościowe zgodnie z wytycznymi PZHL i IIHF

Zawodnicy Klubu Hokejowego Legia Warszawa upoważnieni są do zniżek wewnętrznych oraz Partnerów Fundacji
MOC Warszawa. Na tę chwilę najważniejsze z nich to:

• 10% zniżki na zajęcia w Legia Fight Club
• 10% zniżki na zajęcie tenisowe z oferty Warsaw Sports Group

Dla osób zgłoszonych i wybranych do reprezentowania Klubu Hokejowego Legia Warszawa w rozgrywkach
ligowych oraz turniejach towarzyskich informujemy, że planowana/przybliżona ilość meczów w sezonie
2022/2023 to:
•
•
•
•

Mini Hokej: ok. 6 turniejów
Żak Młodszy: 21 meczów (9 dom, 9 wyjazd + play off)
Żak Starszy: 22 meczów (11 dom, 11 wyjazd)
Młodzik: 20 meczów (10 dom, 10 wyjazd)

Wiąże się to z następującymi przybliżonymi kosztami:
• mecze u siebie: 150 PLN
• mecze wyjazdowe: ok. 300 PLN
• turnieje wyjazdowe MINI HOKEJ: ok. 150 PLN (500 PLN za duży turniej 3 dniowy raz do roku)
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów będą przekazywane przez Dyrekcję Klubu.

Fundacja MOC Warszawa
email: akademiahokejowa@legia.pl
http://www.legiahokej.com

