REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JUDO ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MK JUDO SPORT Maciej Kwiatkowski Ul. Dzielna 23/15, 54-152 Wrocław i Wrocławskie
Stowarzyszenie Sportowe „Winner” ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez MK JUDO SPORT
Maciej Kwiatkowski ul. Dzielna 23/15 , Wrocław i Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe „Winner”
ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub
koordynatora na stosownym formularzu zgłoszeniowym (oświadczenie), co jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu
c) uiszczanie opłaty w kolejnych miesiącach.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie
informują trenera/instruktora osobiście, telefonicznie lun mailowo ( mk.winnerjudo@gmail.com ) o
rezygnacji z zajęć judo podopiecznego.
3. W imieniu małoletnich uczestników sprawy organizacyjne, płatności za zajęcia dokonują rodzice
lub opiekunowie prawni.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje Maciej Kwiatkowski
2. Opłaty wnoszone są od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Opłat można dokonywać przelewem na konto, Kwiatkowski Maciej ul. Dzielna 23/15, 54-152
Wrocław 47 1050 1575 1000 0092 2481 2777 (w tytule przelewu musi być podane: imię i
nazwisko uczestnika, określenie miesiąca, nr szkoły SP 25) lub gotówkowo u Macieja
Kwiatkowskiego.
4. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym
miesiącu. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca.
Wyjątkiem jest dłuższa choroba, zgłoszona wcześniej u trenera.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez trenerów/instruktorów prowadzących
podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie
zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
III. KWESTIE ORGANIZACYJNE.
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i w ustalonych godzinach.
2. Program zajęć, czas trwania ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez
trenerów/instruktorów prowadzących dane zajęcia.
3. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez trenera/instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio
liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje
rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu
rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
IV.BEZPIECZEŃSTWO
1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych
zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika
zajęć.
2. Każdy uczestnik musi być obowiązkowo ubezpieczony na zajęciach i na zawodach od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązek ubezpieczenia spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach
uczestników zajęć. Można ubezpieczyć zawodnika u Macieja Kwiatkowskiego i Wrocławskie
Stowarzyszenie Sportowe „Winner”.
3. Uczestnicy zajęć powinni posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie lub zaświadczenie od
lekarza dopuszczające do udziału w zajęciach.
4. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką trenera/instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun
jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach.
5. Zajęcia wymagają skorzystania z pomieszczenia garderoby, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do
uwzględnienia tego faktu organizacyjnie (cenimy punktualność i obowiązkowość).
6. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju
itp.).
7. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy
i zgody trenera/instruktora prowadzącego.
8. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody trenera/instruktora wyposażenia
pracowni lub sali poza miejsce ćwiczeń.
9. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni
lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to
prawni opiekunowie tej osoby.
10. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada trener/instruktor prowadzący
zajęcia.
11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
12. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do
poleceń trenera/instruktora prowadzącego zajęcia.
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Maciej Kwiatkowski i Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe „Winner” zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni
opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez Macieja Kwiatkowskiego i
Wrocławskie Stowarzyszenie Sportowe „Winner” wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie
danych podanych do wiadomości oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z
późn. zmianami).
2.Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów z zawodów, obozów i wyjazdów sportowych oraz
danych osobowych (imię, nazwisko i rok urodzenia) dziecka na stronie www.winnerjudo.pl oraz na :
www.facebook.com/winnerjudo

3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach podlegają uzgodnieniom z
trenerem/instruktorem prowadzącym zajęcia

