Wrocław, 03.09.2018

REGULAMIN
Niniejszy Regulamin powstał, aby zapewnić naszym uczestnikom maksymalne
bezpieczeństwo w trakcie zajęć. Naszym celem jest podnoszenie sprawności fizycznej
oraz kształtowanie sportowych cech charakteru u dzieci poprzez systematyczny
trening oraz dobrą zabawę. Uprzedzamy jednakże, iż forma aktywności jaką są
treningi akrobatyki może powodować urazy ciała. Dlatego też, aby zminimalizować
takie ryzyko, należy bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu, w
szczególności zapisów o zasadach bezpieczeństwa.

I. Postanowienia ogólne
1. Podmiotem zarządzającym jest AKROFIT Wadim Chwojnicki z siedzibą w
Wilczycach, 51-361 ul.Łąkowa 22, zwany dalej Organizatorem.
2. Uczestnictwo w zajęciach, jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Podczas pobytu na sali AKROFIT należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i
wskazówek wydawanych przez instruktorów/trenerów oraz personel AKROFIT.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, zgodnie z
cennikiem do 10 dnia każdego miesiąca. Szczegółowe informacje stanowi
dział II.
5. Na terenie pomieszczeń AKROFIT obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania
napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających,
b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników,
c) wprowadzania i przebywania ze zwierzętami.
d) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków
odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający
bezpieczeństwu pozostałych klientów

II. Informacje organizacyjne oraz płatności
Treningi akrobatyki dla dzieci i młodzieży trwają od 3.09.2018 do 30.06.2019 r. Każdy
uczestnik ćwiczy w przydzielonej grupie przez cały okres szkolenia. Zmiana grupy
możliwa jest w uzasadnionych przypadkach za zgodą Organizatora w porozumieniu z
trenerem prowadzącym. W trakcie ferii zimowych oraz w ostatnim tygodniu czerwca
możliwe jest połączenia grup, z uwagi na mniejszą frekwencję uczestników.
1. Cennik zajęć:
 Zajęcia 75 min jeden raz w tygodniu – 120zł (grupa najmłodsza)
 Zajęcia 75 min dwa razy w tygodniu – 200zł (grupa najmłodsza)
 Zajęcia 90 min jeden raz w tygodniu – 120zł
 Zajęcia 90 min dwa razy w tygodniu – 200zł
 Zajęcia 90 min trzy razy w tygodniu – 260zł
 Pierwszy trening próbny – 30zł
 Trening jednorazowy – 35zł

2. Opłata za zajęcia jest stała i nie ulega obniżeniu z uwagi na występujące w danym
miesiącu dni świąteczne. Opłata może zostać obniżona jedynie w przypadku, jeżeli
zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, a odrobienie tych zajęć w innym terminie
nie będzie możliwe. Kalendarz dni świątecznych wywieszony jest na tablicy
informacyjnej w poczekalni AKROFIT oraz na stronie internetowej www.akrofit.pl
3. Rodzic zobowiązuje się do regulowania opłat za zajęcia w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca (z góry). Opłatę można wnosić na Sali w formie gotówki lub
przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy:

Alior Bank
43 2490 0005 0000 4530 6631 2291
AKROFIT Wadim Chwojnicki
Ul. Łąkowa 22
51-361 Wilczyce
W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Dziecka oraz dzień i godzinę ćwiczeń.
4. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym
opłata nie ulega obniżeniu. Organizator umożliwia każdemu uczestnikowi odrobienie
jednej nieobecności w miesiącu kalendarzowym. Odrobienie zajęć możliwe jest w
wyznaczonym przez Organizatora terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyny
nieobecności.
5. Organizator zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi bezpieczeństwo oraz
fachową opiekę instruktorską podczas prowadzonych zajęć na Sali. Organizator także
zobowiązuje się zapewnić odpowiedni sprzęt sportowy w celu właściwego
przeprowadzenia treningu.
6. Program zajęć dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych.
O umieszczeniu dziecka we właściwej grupie decyduje Organizator w porozumieniu z
osobą prowadzącą zajęcia, po sprawdzeniu poziomu sprawności uczestnika. W trakcie
roku szkolnego możliwe jest przeniesienie dziecka do innej grupy, odpowiadającej jego
poziomowi rozwoju fizycznego.
7. W przypadku nieobecności, choroby lub niedyspozycji instruktora/trenera
Organizator ma prawo wyznaczyć innego Instruktora w zastępstwie na te zajęcia bez
konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne
przedmioty można odłożyć na czas zajęć w widoczne miejsce na sali za zgodą
personelu AKROFIT.
9. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania danej grupy lub połączenia dwóch
grup w jedną z uwzględnieniem posiadanych przez uczestników umiejętności w
przypadkach:
• brak wystarczającej liczby Uczestników
• zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania zajęć
10. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach akrobatyki może nastąpić w każdym
momencie trwania okresu szkoleniowego, pod warunkiem uiszczenia wszystkich
wymaganych opłat włącznie z miesiącem, w którym nastąpiła rezygnacja.
11. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie i braku wpłaty mimo
upomnienia wysłanego przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wysłania
upomnienia, Organizator może wykreślić dziecko z listy uczestników zajęć.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów także
przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz.
827).

III. Bezpieczeństwo podczas zajęć
1. Szczegółowe zasady są objęte dodatkowym regulaminem "Regulamin korzystania z
sali sportowej AKROFIT", który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas
zajęć nie z winy organizatora. Organizator zachęca do ubezpieczenia od NNW we
własnym zakresie.
4 . Na sali sportowej mogą przebywać wyłącznie:uczestnicy zajęć,
instruktorzy/trenerzy oraz personel. Osoby oczekujące na uczestnika zajęć mogą
przebywać w poczekalni AKROFIT.
5. Osoby przebywające na terenie pomieszczeń AKROFIT zobowiązane są do
przestrzegania przepisów BHP i Ppoż., a także stosować się do poleceń personelu
Organizatora. Przebywając na terenie Akrofit należy zachowywać się z poszanowaniem
sprzętu oraz mienia Organizatora.

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
1. Zasady przetwarzania danych osobowy uregulowane są w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym w skrócie RODO.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez
Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu
umożliwienia uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez AKROFIT Wadim
Chwojnicki osobie niepełnoletniej znajdującej się pod Państwa opiek.
4. Administratorem danych osobowych jest AKROFIT Wadim Chwojnicki z siedzibą w
Wilczycach, ul.Łąkowa 22, 51-361 Wilczyce. Podmiot ten odpowiedzialny jest za
ochronę danych osobowych.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie współpracujący z
AKROFIT podmioty, których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia
przez nas usług np. firma księgowa, prawnicza, informatyczna, podmioty te są
zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony
Państwa danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu w którym przedawniają się roszczenia
związane z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych.
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do poprawiania swoich
danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. Ochrona wizerunku
Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub filmach
dostępnych na stronie internetowej www.akrofit.pl, bądź profilu Facebookowym bez
pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Organizatora .

VI. Sprawy porządkowe
1. W razie niewłaściwego zachowania się Uczestnika zajęć, wszczególności zachowania
zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników lub
zachowania się w sposób dezorganizujący i utrudniający prowadzenie zajęć dla grupy,
prowadzący zajęcia ma prawo:
a) Wykluczyć uczestnika z wykonywania wybranych ćwiczeń,
b) Zakazać uczestnictwa w danym treningu
c) Wykreślić z listy uczestników.
Przed wykreśleniem z listy uczestników Organizator poinformuje rodzica/opiekuna
prawnego mailowo lub telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu oraz o zagrożeniu
usuniącia dziecka z listy uczesników, w przypadku uporczywego, niewłaściwego
zachowywania się na kolejnych zajęciach.
3. W przypadku zastowowania opisanych w dziale VI kar porządkowych
Rodzicom/Opiekunom Uczestnika nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat za zajęcia.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SALI SPORTOWEJ AKROFIT

1. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność.
2. Po wejściu na salę należy odłożyć buty na regał i przebrać się w szatni.
3. Na sali obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki, leginsy, skarpetki lub
baletki.. Długie włosy muszą być związane !
4. Przed przystąpieniem do zajęć należy zdjąć: okulary, kolczyki, łańcuszki,
pierścionki, zegarki i inne przedmioty które mogą stanowić zagrożenie
podczas ćwiczeń.
5. Na sali, w szatniach i łazienkach należy utrzymywać czystość i porządek.
6. Należy dbać o sprzęt sportowy oraz przybory które znajdują się na sali.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału i współzawodnictwa w
organizowanych zajęciach.
8. Podczas zajęć powinna być zachowana pełna dyscyplina.
9. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników zajęć.
10.Nie wolno wchodzić pod trampoliny !
11. Należy słuchać poleceń trenerów oraz wychowawców.
12. Zabrania się samodzielnego korzystania ze sprzętu sportowego (trampolin,
mini-trampolin, lin i kółek).
13. Podczas treningów i zajęć zabrania się żucia gumy i korzystania z telefonów.
14. Nie wolno jeść i pić na sali.
15. Należy kulturalnie zachowywać się wobec trenerów i innych uczestników.
16. O każdym skaleczeniu, kontuzji, złym samopoczuciu należy niezwłocznie
powiadomić trenera prowadzącego.
17. Uczestnicy mają obowiązek zgłaszać trenerowi wszelkie zauważone usterki i
uszkodzenia sprzętu sportowego.
18. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu.
Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób na jednego trenera prowadzącego

