Regulamin zajęć sportowych w Fun Zone
1.

Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych,
akrobatycznych oraz kształtowanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

2.

Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z urządzeń w obiekcie Fun Zone. Rodzic,
opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami wymienionych
regulaminów.

3.

Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów
dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.

4.

Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach
sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia
rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z
odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

5.

Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji,
złym samopoczuciu, kontuzji, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

6.

Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera
dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania
ćwiczeń i zadań.

7.

W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania
dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma
prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z
wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu
aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi
zwrot kosztów, jeśli usunięcie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.

8.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub
kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie
ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.

9.

Fun Zone nie ubezpiecza Uczestników zajęć sportowych. Zaleca się, aby uczestnik
zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien
obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa
kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w

trakcie zajęć sportowych.
10. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz skarpetek
antypoślizgowych. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
11. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
12. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych
przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu
zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić
to instruktorowi.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
14. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających.
15. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu
sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika
odpowiedzialność finansową, ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny.
16. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na
bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.

