Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017
Dyrektora Centrum Sportu w Gminie
Lesznowola z dnia 4 września 2017r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA
ORAZ ZASADY PŁATNOŚĆI ZA ZAJĘCIA CYKLICZNE
I. Podstawowe zasady organizacyjne
1. Organizatorem zajęć jest Centrum Sportu w Gminie Lesznowola zwany dalej CS.
2. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony
przez instruktora/trenera na bieżąco.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy
zajęciowej ustala Dyrektor CS wraz z prowadzącym instruktorem/trenerem.
4. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum, może skutkować likwidacją
grupy zajęciowej.
5. Powstanie grupy warunkuje zapisanie się określonego przez CS minimum uczestników
oraz dokonanie przez uczestników wpłaty za zajęcia w wyznaczonym przez CS terminie.
6. Zabrania się przebywania na terenie CS osobom nietrzeźwym oraz pod wpływem innych
środków odurzających.
7. Na terenie CS obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia
tytoniu.
8. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika
– jeśli jest pełnoletni lub przez rodzica bądź prawnego opiekuna – w przypadku osób
niepełnoletnich, co potwierdza wypełnieniem i podpisaniem Karty Zgłoszenia Uczestnika Zajęć
i dostarczenie jej instruktorowi/trenerowi oraz terminowym wniesieniem opłaty zgodnej
z Cennikiem zajęć CS (Załącznik Nr 1).
II. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć
1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych
przepisów porządkowych (regulamin obiektów sportowych itp.) obowiązujących na terenie CS
oraz stosować się do poleceń wydawanych przez instruktorów/trenerów oraz pracowników CS.
2. Osoby przyjęte na zajęcia (lub ich opiekunowie) mają obowiązek wypełnienia Karty Zgłoszenia
Uczestnika Zajęć (Załącznik Nr 2 i 3).
3. Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją rezygnację z zajęć przed rozpoczęciem kolejnego okresu
rozliczeniowego, czyli do ostatniego dnia bieżącego miesiąca u instruktora/trenera.
4. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia Sali w której odbywają
się zajęcia, należy niezwłocznie poinformować instruktora/trenera lub pracownika CS.
III. Płatności za zajęcia
1. Wysokość opłat za zajęcia w CS reguluje cennik zajęć ustalony przez Dyrektora CS.
2. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotowi z jakiegokolwiek
powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć lub warsztatów z przyczyn leżących po stronie CS.
Z przyczyn losowych (np. pobyt w szpitalu) zwolnień z odpłatności dokonuje Dyrektor CS.

3. Opłaty za zajęcia należy wnosić przelewem na numer konta:
69 8022 0000 2001 0008 0578 0001.
Opłaty za karnet miesięczny płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Odpłatność za zajęcia w miesiącach, w których przypadają ferie zimowe, Święta Bożego
Narodzenia oraz Wielkanocne oraz inne dni ustawowo wolne, naliczana jest proporcjonalnie
do udziału w zajęciach.
IV. Nieobecności i odwoływanie zajęć
1. Za nieobecność na zajęciach z winy uczestnika (wyjątek zdarzenia losowe np. pobyt w szpitalu)
CS nie zwraca wniesionej opłaty .
2. CS zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym poinformuje uczestników
telefonicznie i na stronie internetowej www.sportlesznowola.pl
3. W uzasadnionych przypadkach CS zastrzega sobie prawo do odwołania zająć
lub zorganizowania zastępstwa instruktora/trenera.
V. Wyposażenie Sali
1. Korzystanie z wyposażenia Sali, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie
zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem.
2. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia poza budynek.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu należącym do CS.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie
tej osoby.
4. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę jest obowiązkiem instruktora/trenera
prowadzącego zajęcia.
5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w Sali, w której odbywają się zajęcia.
VI. Szczegółowy regulamin zajęć sportowych
1.
2.
3.
4.

Należy zachowywać się kulturalnie w trakcie zajęć oraz bezpośrednio przed i po zajęciach.
Należy dbać o czystość i porządek w miejscu przebierania.
Nie wolno wchodzić na halę sportową lub matę, gdy nie ma jeszcze trenera/instruktora.
W czasie trwania zajęć należy podporządkować się prowadzącemu (wykonywać dokładnie
ćwiczenia na polecenie prowadzącego).
5. Ćwicząc należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób.
6. Do ćwiczeń należy dobierać partnera/partnerki według wagi i wzrostu pamiętając o zasadzie
wzajemnej współpracy.
7. Nie wolno samowolnie wychodzić z sali bez zgody prowadzącego zajęcia.

Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor CS.

