
 
Wrocław 30.03.2020r. 

Szanowni Państwo.  

 

Jesteśmy zobowiązani wyjaśnić Państwu w jakim położeniu znajduje się obecnie Akademia 
Piłkarska Bumerang.  

Zanim Rząd zdecydował o zamknięciu szkół i boisk zamroziliśmy część naszych pieniędzy                     
pod wynajem hal pod turnieje, zakupiliśmy puchary, medale oraz nagrody na zaplanowane rozgrywki, 
zostały poniesione znaczne koszty związane z budową naszych boisk, została przelana transza za letni 
obóz, sfinansowaliśmy trzem trenerom kurs UEFA. Ponadto wszyscy trenerzy i pracownicy Klubu 
otrzymali swoje wynagrodzenia zgodnie z umowami.  

Nasza Akademia nie posiadająca zysku, nie jest w stanie utrzymać się bez pomocy innych osób                        
jak i regularnych wpłat składek członkowskich. Przed nami jest bardzo trudny okres i bez Państwa 
pomocy nie będziemy w stanie utrzymać Akademii ani wypłacić wynagrodzeń naszym pracownikom. 
Postanowiliśmy zwrócić się do Państwa w sprawie opłat członkowskich.  Biorąc pod uwagę okoliczności 
w jakich się obecnie znajdujemy oraz brak możliwości prowadzenia treningów postanowiliśmy 
zmniejszyć składki w miesiącu kwietniu o 40% dla głównego oddziału we Wrocławiu                                            
oraz 25% dla oddziału województwa śląskiego.  
W przypadku Wrocławia w grupach regularnych opłata ta wynosić będzie 72 zł,                                                                    
a  w grupach wiodących 96 zł - do czasu powrotu na zajęcia.  
Jednocześnie informujemy, że opłata członkowska za marzec wynosi 100%                                                                            
z zastrzeżeniem, że wszystkie zaległe, marcowe treningi zostaną odrobione (termin wpłaty minął 
7.03.2020r. przed wprowadzeniem ograniczeń). Zapewniamy Państwa, że nasza Akademia 
zaproponuje kilka wariantów, które zrekompensują adeptom treningi. 
  

Wszystkich Państwa, którzy mimo trudnej sytuacji są jednak w stanie wpłacić pełną opłatę 
członkowską prosimy o taką formę pomocy.  

 
Niezależnie od Państwa decyzji, chcemy zapewnić, że Akademia cały czas będzie aktywna                    

w formie wirtualnej. Obecnie prowadzimy treningi online, powstały gry i zabawy dla dzieci, trenerzy 
tworzą konspekty dla swoich grup, jesteśmy na naszych social media w stałym kontakcie z Wami. Całe 
grono trenerskie jest do Państwa dyspozycji i z utęsknieniem czeka na powrót do treningów na boisku. 
Rozumiemy, że sytuacja jest również dla Państwa trudna i wśród Was znajdują się osoby, które również 
mają problemy finansowe wówczas jesteśmy otwarci do indywidualnych ustaleń                                                               
i ewentualnego odroczenia płatności.  

Chcielibyśmy odnieść się również do komunikatu PZPN o wsparciu finansowym dla klubów. 
Deklarowana kwota pomocy nie obejmuje w żadnym stopniu klubów szkolących dzieci i młodzież, 
propozycja skierowana jest do klubów grających w ogólnopolskich rozgrywkach seniorskich.   

W chwili decyzji o możliwości powrotu na boiska przedstawimy Państwu warianty 
zrekompensowania straconych treningów.  

Jeśli ktoś z Państwa oczekuje indywidualnego podejścia do tematu lub ma możliwość wsparcia                               
i pomocy dla naszej Akademii to prosimy o kontakt z naszą manager Dagmarą Grobelną.  
 
 

Z wyrazami szacunku  

Prezes Zarządu  

Tomasz Piłkowski 


