REGULAMIN
SZKÓŁKA DLA DOROSŁYCH - SEZON 2019
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKÓŁKOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SPORTOWE HASTA LA VISTA
1. W zajęciach może uczestniczyć każda dorosła osoba niezależnie od wieku i płci.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
3. Każdy zainteresowany ma prawo do pierwszych zajęć nieodpłatnych. Udział w tych
zajęciach nie zobowiązuje do zapisu na szkółkę.
4. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy. W
przypadku braku odpowiedniego stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na
udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy zdrowie uczestnika.
5. Zabrania się wchodzenia na korty w obuwiu innym niż sportowe. Podeszwa takiego obuwia
nie może być markująca.
6. Prowadzący zajęcia - organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć,
uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów
pozostawionych w szatni.
7. Organizator udostępnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do ćwiczeń .
8. Wszystkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu. Za
stan sprzętu odpowiadają osoby z niej korzystające, a za uszkodzenia należy uiścić stosowna
opłatę.
9. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia
10. Każdą niedyspozycję i wypadek podczas zajęć uczestnicy natychmiast zgłaszają
prowadzącemu.
11. Każdy uczestnik biorący udział w szkółkach deklaruje uiszczanie opłaty stałej za szkółkę
przed rozpoczęciem zajęć ( termin ważności 28 dni ). Opłata jest zgodna z cennikiem
zamieszczonym na stronie
12. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach. Informację o

rezygnacji przekazuje organizatorowi . Jeżeli fakt ten ma miejsce już po uiszczeniu opłaty
stałej za szkółkę, pieniądze nie zostaną zwrócone.
13. Organizator może zorganizować, lecz nie musi zajęcia w okresie świątecznym jeśli dane
święto przypada na dzień szkółkowy.
14. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub wyjazdem uczestnika organizator
nie zwraca pieniędzy. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po
uzgodnieniu z organizatorem i w miarę dostępności miejsc na innych godzinach.
15. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Harmonogram dostępny na stronie
http://hastalavista.pl/?p=35606
16. W razie przypadków losowych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć o
czym uczestnik szkółki zostanie powiadomiony.
17. Sponsorem szkółki jest sklep Tytan. Każdemu uczestnikowi przysługuje jednorazowo
voucher ze zniżka 5% na zakupy w sklepie Tytan.
18. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu.

