REGULAMIN E-TRANSFERY.ORG
1. Strona Internetowa
a) Rejestracja
Strona Internetowa projektu e-Transfery.org, znajduje się pod adresem: www.e-transfery.org i jest jedynym oficjalnym
kanałem za pośrednictwem, którego można dołączyć do projektu. Ponadto rejestracja w serwisie nie wiąże się z
jakimikolwiek opłatami, użytkowanie serwisu jest całkowicie darmowe i użytkownik ma możliwość usunięcia swoich
danych z serwisu w dowolnym momencie.
b) Użytkowanie serwisu
Użytkownik, który zdecyduje się założyć konto w serwisie, zgadza się z niniejszym regulaminem portalu oraz projektu,
jeśli w nim uczestniczy. Ponadto zgadza się na publikacje danych niezbędnych w celach promocyjnych na stronie
profilowej oraz stronie głównej serwisu a także rankingu i modułach powiązanych ze stroną.
Każdy z użytkowników ma możliwość wglądu do swoich danych personalnych i podawanie ich jest całkowicie
dobrowolne. Uczestnicy projektu mają możliwość dobrowolnej edycji swoich danych i zgadzają się na wykorzystanie
ich w celach promocyjnych swojej osoby, tj. do użytku dla Skautów, Pośredników Transferowych, Agentów
Piłkarskich, Łowców Talentów i innych gości serwisu.
c) Polityka prywatności
Właściciel serwisu zastrzega, że nie jest właścicielem danych zawartych na stronie i są one zebrane dobrowolnie.
Ponadto oświadcza, że zdjęcia, dane i filmy zawarte na stronie, zostały przesłane przez użytkowników serwisu, bądź
osoby reprezentujące ich interesy.
Właściciel serwisu oświadcza, że nie udostępnia żadnych danych (poza tymi dostępnymi na stronie profilowej,
komponentach, modułach i stronie głównej) osobom trzecim, firmą marketingowym oraz firmą budującym bazy danych
w celach marketingowych. Nie sprzedaje również danych osób trzecich oraz nie prowadzi sprzedaży list mailingowych
czy wysyłania różnego rodzaju mailingów.
Administrator serwisu, zastrzega możliwość wysyłania wiadomości mailowych do użytkowników, związanych ze
sprawami organizacyjnymi, promocją modułów i komponentów będących częścią projektu e-Transfery.org oraz
wiadomości informacyjnych o toku postępowania rozwoju kariery zawodnika lub zainteresowania zawodnikiem przez
Skautów, Pośredników Transferowych, Agentów Piłkarskich, Łowców Talentów lub innej osoby będącej gościem
serwisu.
Właściciel serwisu nie odpowiada za opisy i dane publikowane przez użytkowników serwisu, jednakże każde zgłoszone
roszczenie dotyczące nieetycznych zachować, zostanie poddane weryfikacji przez administratora serwisu w celu
złagodzenia lub zażegnania problemu.

2. Konta
a) Konto darmowe
Konto darmowe jest podstawowym kontem w serwisie, które umożliwia użytkownikowi podjęcie kompleksowych
testów oraz osiągnięcie wyników, prezentowanych w serwisie w ramach projektu na stronie profilowej, stronie głównej
i w modułach będących częścią projektu. Ponadto konto darmowe pozwala na wrzucenie treści przez użytkownika,
edycję danych przez użytkownika, umieszczenie zdjęcia, linków zewnętrznych oraz korzystanie z wszystkich funkcji
serwisu, zachowując należyte zasady etyki i poszanowania względem osób trzecich.
Rodzaj tego konta umożliwia użytkownikowi raz na miesiąc podjęcie testów poprawkowych, biorąc pod uwagę testy
kompleksowe, które użytkownik zwany dalej zawodnikiem, wykonuje podczas przystąpienia do projektu.
Uczestnictwem w projekcie nazywamy podejmowanie testów piłkarskich oraz ćwiczeń sprawdzających indywidualne
umiejętności zawodnika w ramach ustalonych przez egzaminatorów ćwiczeń widniejących w każdym z testów.

b) Konto płatne
Konto płatne jest rozszerzoną wersją konta podstawowego, które każdy z uczestników serwisu otrzymuje po rejestracji
w serwisie. Tak samo jak darmowe konto, również płatne umożliwia zawodnikowi podjęcie kompleksowych testów
oraz osiągnięcie wyników, prezentowanych w serwisie w ramach projektu na stronie profilowej, stronie głównej i w
modułach będących częścią projektu. Konto płatne pozwala na wrzucenie treści przez użytkownika, edycję danych
przez użytkownika, umieszczenie zdjęcia, linków zewnętrznych oraz korzystanie z wszystkich funkcji serwisu,
zachowując należyte zasady etyki i poszanowania względem osób trzecich.
Płatne konto może być również kontem należącym do grupy „Polecanych zawodników” oraz „Wyróżnionej oferty”,
która w sposób znaczny przyczynia się do promocji zawodników. Ten rodzaj konta jest rozbudowaną wersją konta
darmowego i umożliwia zawodnikowi podjęcie dowolnej ilości testów w miesiącu z założeniem, że jeden test można
podejmować tylko raz na dzień. Każdy z zawodników będących w grupie osób z kontem płatnym, ma możliwość
podjęcia treningów indywidualnych zgodnie z wytyczonym pakietem.
Pakiety to forma rozszerzenia współpracy o treningi indywidualne poprawiające umiejętności zawodnika. Mogą to być
zarówno treningi organizowane pod kątem poprawienia wyników w testach jak i inne, poprawiające ogólne
umiejętności zawodnika. Zawodnicy mają możliwość podjęcia współpracy w ramach trzech podstawowych Pakietów
oraz jednym Premium, ustalanym indywidualnie.
Pakiet 1
- Jeden trening indywidualny na tydzień
- Możliwość podjęcia dodatkowych testów każdego dnia
- Możliwość ustalenia formy i rodzaju treningów z zawodnikiem w celu wzmocnienia formy i umiejętności
- Pomoc przy zapisie na Test-mecze (mecze promujące zawodników na arenie ogólnopolskiej)
- Współpraca z Agentami Piłkarskimi i Pośrednikami Transferowymi
Cena: 50 zł netto / miesięcznie
Pakiet 2
- Dwa treningi indywidualne na tydzień
- Możliwość podjęcia dodatkowych testów każdego dnia
- Możliwość ustalenia formy i rodzaju treningów z zawodnikiem w celu wzmocnienia formy i umiejętności
- Pomoc przy zapisie na Test-mecze (mecze promujące zawodników na arenie ogólnopolskiej)
- Współpraca z Agentami Piłkarskimi i Pośrednikami Transferowymi
Cena: 100 zł netto / miesięcznie
Pakiet 3
- Trzy treningi indywidualne na tydzień
- Możliwość podjęcia dodatkowych testów każdego dnia
- Możliwość ustalenia formy i rodzaju treningów z zawodnikiem w celu wzmocnienia formy i umiejętności
- Pomoc przy zapisie na Test-mecze (mecze promujące zawodników na arenie ogólnopolskiej)
- Współpraca z Agentami Piłkarskimi i Pośrednikami Transferowymi
Cena: 150 zł netto / miesięcznie
Pakiet Premium
- Ilość treningów ustalana indywidualne, treningi liczone w ilości na tydzień
- Możliwość podjęcia dodatkowych testów każdego dnia
- Możliwość ustalenia formy i rodzaju treningów z zawodnikiem w celu wzmocnienia formy i umiejętności
- Pomoc przy zapisie na Test-mecze (mecze promujące zawodników na arenie ogólnopolskiej)
- Współpraca z Agentami Piłkarskimi i Pośrednikami Transferowymi
Cena: ustalana indywidualnie
Długość treningu to czas 90 minut. Treningi odbywają się na boiskach osiedlowych, boiskach typu Orlik, bieżniach
sportowych lub innych miejscach ustalonych wspólnie przez egzaminatora, trenera i zawodnika.
Egzaminatorzy, Trenerzy oraz Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy do współpracy zawodnikom,
którymi nie są zainteresowani bez podania powodu odrzucenia.

3. Rezygnacja
a) Rezygnacja z projektu
Rezygnacja z udziału w projekcie jest bezpłatna i bezsporna w przypadku kont darmowych oraz postępowa w
przypadku kont płatnych. Każda ze stron dopilnuje aby zakończenie współpracy przebiegło w sposób łagodny i
spokojny oraz każda ze stron była zadowolona z formy zakończenia współpracy.
b) Usunięcie konta
Usunięcie konta z serwisu jest bezpłatne i bezsporne. Aby użytkownik mógł usunąć swoje konto, dane i treści z serwisu,
niezbędne jest podjęcie kontaktu z administracją serwisu w celu weryfikacji danych osoby, która zgłasza żądanie
usunięcia danych lub konta w serwisie. Ponadto kontakt powinien być nawiązany za pośrednictwem adresu mailowego
przypisanego do odpowiadającego mu konta użytkownika, którego prośba o usunięcie została zgłoszona.
W przypadku braku dostępu do adresu mailowego użytkownika z którego zostało zarejestrowane konto, niezbędne jest
podjęcie działań weryfikacyjnych. W tym celu trzeba napisać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego
umieszczonego w zakładce kontakt.

4. Współpraca
a) Jeżeli jesteś Pośrednikiem Transferowym, Agentem Piłkarskim, Menadżerem Sportowym, Skautem klubu
Piłkarskiego lub osobą zajmującą się rozwojem Piłkarzy, chętnie nawiążemy współpracę, czekamy na kontakt.

