REGULAMIN ZAJĘĆ
AW- AKADEMIA WOJOWNIKÓW
ZŁOTY SMOK

•

Zajęcia sportowe organizowane są przez Akademię Wojowników Złoty Smok- (zwanym dalej
Organizatorem, Trenerem lub AW)

•

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji zajęć ogólnorozwojowych
dla dzieci w wieku 4-9 lat, warunki uczestnictwa w zajęciach oraz obowiązki Stron.

•

Podstawę świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi Deklaracja złożona przez rodzica bądź
opiekuna prawnego.

•

Zajęcia odbywają się w sali sportowej, mają charakter dodatkowych zajęć pozaszkolnych .

•

Zajęcia trwają do 60 minut i odbywają się: 1x w tygodniu-4x w miesiącu, 2x w tygodniu- 8x w
miesiącu. W zależności od ilości dni w danym miesiącu suma odbytych zajęć może różnić się w
poszczególnych miesiącach. Niezależnie od miesiąca wysokość opłat pozostaje ta sama.

•

Uczestników zajęć oraz rodziców / opiekunów prawnych obowiązuje znajomość i
przestrzeganie regulaminu AW oraz regulaminów obiektów, gdzie prowadzone są zajęcia.

•

Uczestnik zostaje przyjęty do AW na podstawie Deklaracji uczestnika wypełnionej i podpisanej
przez rodzica / opiekuna prawnego i zatwierdzenia go przez Organizatora.

•

Podstawę świadczenia między stronami stanowi podpisanie przez rodziców / opiekunów
prawnych dziecka Deklaracji oraz niniejszego Regulaminu.

•

Na zajęciach dziecko przebywa pod opieką trenera lub instruktora.

•

Uczestnicy zobowiązani są do zmiany stroju przed wejściem na obiekt sportowy- wymagana
koszulka oraz spodenki sportowe.

•

Godzina, na która wyznaczono zajęcia jest godzina ich rozpoczęcia. Prosimy o wcześniejsze
przybycie (ok. 5-10 min.) i przygotowanie się do zajęć (przebranie się w szatni przed i po zajęciach)

•

Uczestnik zajęć zostaje odprowadzony na miejsce treningu przez Rodzica / Opiekuna i następuje
przekazanie dziecka pod opiekę trenera lub instruktora. Rodzic / Opiekun ponosi odpowiedzialność
za przygotowanie dziecka do zajęć (przebranie się w szatni przed i po zajęciach)

•

Bezpośrednio po zakończeniu zajęć dziecko wraca pod opiekę Rodzica / Opiekuna.

•

Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce przed zajęciami i po
zajęciach, niezależnie od miejsca zdarzenia. Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dzieciom
uczestniczącym w zajęciach, trener nie może opuścić miejsca pracy, chyba, że będzie miało miejsce
nagłe zdarzenie.

•

Rodzice / Opiekunowie Prawni oświadczają, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w
zajęciach sportowych i nie ma jakichkolwiek przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu oraz, że
uczestnik posiada ważne ubezpieczenie NW (od następstw nieszczęśliwych). Obowiązek
ubezpieczenia dziecka spoczywa na Rodzicach / Opiekunach.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone i zagubione w czasie zajęć.
Każdy uczestnik powinien mieć podpisane / wyróżnione przedmioty typu: bidon, butelka, worek na
sprzęt bądź inne gadżety. Organizator przechowuje rzeczy znalezione do 7 dni, po upływie tego czasu
rzeczy zostają wyrzucone bądź przekazane na cele charytatywne.

•

Szczegółowe informacje organizacyjne związane z prowadzeniem zajęć, lokalizacją oraz
kompetencjami trenerów zawarte są na stronie www.awzlotysmok.pl

•

Wypadek losowy lub siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic / opiekun
zostanie poinformowany przez Organizatora przez wiadomość SMS lub na Facebook’u, najpóźniej 1
godzinę przed treningiem.

•

Pierwszy trening dla nowego uczestnika jest darmowy. Udział na drugim treningu
zobowiązuje do opłacenia miesięcznego członkostwa- od tego dnia członkostwo jest aktywne i
trwa do tego samego dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

•

Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć w przypadku, gdy nie została
uiszczona płatność za zajęcia w bieżącym okresie rozliczeniowym.

•

Na sali treningowej przebywają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach: kadra trenerska
oraz uczestnicy.

•

Stałym Uczestnikom zajęć przysługują różnego rodzaju gratyfikacje w postaci bezpłatnych gadżetów
oraz udziału w konkretnych eventach ustalonych przez Organizatora.

•

Wszystkie dane osobowe są przechowywane w siedzibie Organizatora i przetwarzane tylko w
celach ewidencyjnych. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do udostępnienia swojego numeru
kontaktowego bądź innej powszechnej formy komunikacji, które Organizator wykorzysta w
celu poinformowania o zaległościach związanych z opłatami bądź odwołaniem zajęć.
Organizator nie udostępnia danych innym podmiotom czy firmom.

•

Rodzice / Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie przez AW wizerunku
uczestnika- zdjęcia, filmy i ich publikację na stronach www, fanpage’u, materiałach informacyjnych
tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, marketingowych i statystycznych. W przypadku braku

zgody na ww- Rodzic / Opiekun Prawny zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie
pisemnej w ciągu 7 dni od dołączenia do AW. Pełna klauzula RODO znajduje się u organizatora.
•

Obowiązuje zakaz nagrywania filmów oraz robienia zdjęć podczas zajęć bez zgody Trenera.

•

Wszelkie sprawy organizacyjne podlegają konsultacji z Organizatorem.

•

Regulamin wchodzi w życie 14 czerwca 2021 roku. Wszelkie zmiany regulaminu będą
przekazywane Rodzicom / Opiekunom Prawnym i wymagają formy pisemnej.

Akceptuję wszystkie warunki i regulamin

…………………………………………………
Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego

