
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych 
AKADEMII SPORTU ‘’URWIS’’ 

 
I. Organizator zajęć:  
1. AKADEMIA SPORTU URWIS 
2 . Zajęcia prowadzą wykwalifikowani INSTRUKTORZY i TRENERZY 
3. Akademia prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.akademia-urwis.pl  
4.Akademia Sportu Urwis zastrzega sobie prawo do odwoływania pojedynczych zajęć w 
przypadku niedostępności obiektów na których  zajęcia są prowadzone lub innych ważnych 
powodów np. choroby INSTRUKTORA. 
  
II. Warunki uczestnictwa w zajęciach:  
1.Dostarczenie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia treningów DEKLARACJI UCZESTNICTWA 
(według wzoru otrzymanego od INSTRUKTORA).  
2. Uiszczanie opłat za zajęcia sportowe do 5-go każdego miesiąca (za miesiąc z góry).  
3.Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez AKADEMIĘ SPORTU URWIS jest 
równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do 
przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie 
Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.  
 
III. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NNW:  
1. AKADEMIA SPORTU URWIS nie ubezpiecza uczestników zajęć sportowych.  
2. W czasie zajęć ćwiczące ściśle wykonują polecenia INSTRUKTORA, a opuszczanie zajęcie w 
trakcie ich trwania jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu INSTRUKTOROWI.  

3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłoszone 
INSTRUKTOROWI.  
4. Osoby przebywające na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia, zobowiązane są 
do przestrzegania regulaminów obiektu oraz poszanowania mienia obiektu i innych 
uczestników zajęć.  
5. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko w drodze na zajęcia  
oraz w drodze powrotnej.  
 
IV. Opłaty treningowe:  
1. Wysokość miesięcznych opłat ustalana jest na początku każdego miesiąca.  
2. Składka członkowska uiszczana jest do 5-go każdego miesiąca (z góry). 
3. Składkę należy uiszczać na wskazany rachunek bankowy. 

 
Nr konta AKADEMIA SPORTU URWIS  

 
ING NR KONTA  12 1050 1953 1000 0090 7749 6926 

tytułem „opłata za zajęcia sportowe za miesiąc ….... imię i nazwisko dziecka" 
 

4. W przypadku zaległości w składce członkowskiej z poprzedzającego sezonu ćwiczący ma 
prawo uczestniczyć w zajęciach dopiero po uregulowaniu zaległych składek.  



5. W uzasadnionych przypadkach na podstawie złożonego wniosku AKADEMIA SPORTU 
URWIS może odroczyć termin płatności lub zmniejszyć wysokość opłat. 
6. Zniżki rodzinne - 1 dziecko       100% 
         - drugie i kolejne dziecko       - 20% 
7. Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć w trakcie trwania semestru , po wcześniejszym 
zgłoszeniu e-mailem lub telefonicznie (najpóźniej w dniu zajęć ) a następnie uzgodnieniu 
terminu odrabiania zajęć.  
 

ODRABIAMY ZAJĘCIA TYLKO PODCZAS TRWANIA DANEGO SEMESTRU , W 

WYZNACZONYCH PRZEZ NAS GRUPACH I TERMINACH  

 
          
   

V. Zasady obowiązujące trenujących:  
1. Podczas zajęć obowiązuje ogólna DYSCYPLINA oraz zachowywanie respektu 
 w stosunku do TRENERA i współćwiczących.  
2. W czasie trwania zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych oraz należy unikać 
zbędnych rozmów.  
3. Ze względów bezpieczeństwa podczas zajęć zabrania się noszenia jakichkolwiek ozdób 
(zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki itp.), długie włosy muszą być spięte do tyłu.  
4. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, na basenie strój kąpielowy.  

5. W szatni nie wolno pozostawiać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów – 
Akademia  nie bierze za nie odpowiedzialności.  
 
VI. Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów prawnych:  
 

1. Szatnia jest miejscem przygotowania dzieci do aktywności sportowej. Zabrania się 
wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez 
TRENERA do pomocy w przygotowaniu dzieci najmłodszych roczników. 

2. Podczas zajęć na sali lub basenie znajdują się tylko uczestnicy zajęć.  
  
 
VII. Inne postanowienia:  
1. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy rodzice/opiekunowie 
prawni zobowiązani są  do uregulowania zaległości finansowych.  
 
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

Zapoznałem/am  się z REGULAMINEM        ................................................................... 

                                                                                                                            miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 


