
 

REGULAMIN ZAJĘĆ KLUBU SRT MŁODE ORŁY HALINÓW 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których opiekunowie prawni wyrazili 
zgodę na piśmie według wzoru „Deklaracja udziału w zajęciach” 
opublikowanego na stronie internetowej Organizatora. 

2. Rodzice mogą obserwować zajęcia, bez ingerencji w ich przebieg. Wszelkie 
uwagi czy spostrzeżenia należy zgłaszać Organizatorowi. 

3. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój 
dostosowany do miejsca odbywania zajęć. W przypadku braku odpowiedniego 
stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu na którym 
organizowane są zajęcia m.in. zabrania się wchodzenia na halę sportową w 
obuwiu innym niż sportowe. 

5. Prowadzący zajęcia i Organizator nie ponoszą winy za: urazy fizyczne 
korzystających z zajęć, uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej 
kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni, dlatego posiadanie przez 
uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich 
odpowiedzialność.   

6. Za stan sprzętu i urządzeń  czy hali sportowej odpowiadają osoby z niej 
korzystające, pod rygorem sankcji finansowych. 

7. Utrzymanie porządku i czystości w sali, sprzętu, szatni jest obowiązkiem 
wszystkich uczestniczących w zajęciach oraz warunkiem odbywania zajęć. 

8. W przypadku gdy zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej wstęp do sali 
możliwy jest jedynie w obecności prowadzącego zajęcia. Każdorazowe 
opuszczenie zajęć/oddalenie z miejsca treningu musi być zgłoszone 
prowadzącemu. 

9. Ze sprzętu do ćwiczeń należy korzystać tylko w obecności prowadzącego 
zajęcia. Wszystkie ewentualne uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należy 
natychmiast zgłosić prowadzącemu. 

10. Zabrania się wykonywania ćwiczeń niezgodnych z tymi, które wskazuje  
prowadzący zajęcia. 

11. Każdą niedyspozycję i wypadek uczestnicy zajęć natychmiast zgłaszają 
prowadzącemu, a ten odpowiednim jednostkom. 

12. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego orzeczenia od lekarza 
medycyny sportowej. Przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach prosi się 
Opiekunów o wypełnienie, podpisanie  i dostarczenie Organizatorowi ankiety 
medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka (badania krwi, EKG serca, mocz), 
inaczej nie zostanie dopuszczony do zajęć. 

13. Prowadzący zajęcia za ewentualne niewłaściwe zachowania uczestników 
(w postaci bluźnierstw, znieważania kolegów czy nieposłuszeństwa względem 



prowadzących) może zdyscyplinować uczestnika poprzez polecenie wykonania 
karnych pompek, przysiadów czy prac społecznych na rzecz danego obiektu 
publicznego, na którym organizowane są zajęcia. W wyjątkowych sytuacjach 
prowadzący odmawia uczestnikowi dalszego udziału w zajęciach, lub odsuwa 
uczestnika od zajęć na kolejne dwa treningi. 

14. Opiekun uczestnika deklaruje przynależność klubową dziecka i oświadcza, że 
bez porozumienia z Organizatorem nie zmieni barw klubowych na rzecz innego 
klubu w danym sezonie ligowym. 

15. Uczestnicy rozgrywek MZPN są ubezpieczeni przez Organizatora. 

16. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  zajęć w przypadku  zaistnienia  
okoliczności  od  niego niezależnych. 

17. Opiekunowi Uczestnika  przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa  
dziecka  w  zajęciach w kolejnym miesiącu, pod warunkiem poinformowania 
Organizatora (mailem lub pisemnym oświadczeniem), najpóźniej 1 pełen 
miesiąc  kalendarzowy  przed  rozpoczęciem  miesiąca  kalendarzowego, 
w którym dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach. 

18. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązuje się do uiszczania 
miesięcznej opłaty za zajęcia, zgodnie z deklaracją, płatnej przelewem na konto 
Stowarzyszenia Rozwijamy Talenty, z góry do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w części 
z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej Opłaty miesięcznej za dany 
miesiąc zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 

19. Akceptacja  warunków  niniejszego  Regulaminu  jest  jednoznaczna 
z  wyrażeniem  zgody  przez  Opiekuna  na przetwarzanie jego danych 
osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji zajęć wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji 
uczestnika zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych). 

20. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez 
Organizatora zajęć. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności  zabezpieczy  je  
przed  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Organizator nie będzie przekazywać danych 
osobowych innym podmiotom.  

21. Opiekun  prawny  uczestnika  zajęć  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  
danych  osobowych  oraz  danych osobowych  uczestnika  oraz  do  ich  
poprawiania  oraz  ma  prawo  wnieść  pisemne  żądanie  zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, 
w przypadkach wskazanych przez prawo.   
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