REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DZIECI
W CENTRUM REHABILITACYJNO - LECZNICZE MEDPHARMA
Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach dla dzieci.
§ I. Sprawy organizacyjne:
1. W zajęciach mogą brać udział dzieci od 7 roku życia, które przyjdą do organizatora pod opieką
rodziców.
2. Rodzice mogą przebywać na sali fitness wyłącznie podczas zajęć przeznaczonych dla rodziców
z dziećmi. Rodzice nie przebywają na sali fitness podczas innych zajęć.
3. Zapisując dziecko na zajęcia, rodzic oświadcza, iż nie zna żadnych medycznych lub innych
przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez dziecko. Oświadcza, iż dziecko jest
zdolne do wykonywania wysiłku fizycznego oraz wykonywania ćwiczeń typu “stretching”
4. Ceny karnetów i wszelkich zniżek zawarte są w aktualnym cenniku.
5. Ze względu na dbałość organizatora o komfort ćwiczących, w każdych zajęciach może wziąć
udział minimalnie 5 dzieci, a maksymalnie 10 dzieci. Minimalna liczba dzieci aby
przeprowadzić zajęcia to 5 osób.
6. Zajęcia odbywają się w podziale na grupy wiekowe: 9-13, 14-18 lat.
7. Dzieci w wieku nie odpowiadającym danej grupie wiekowej nie mogą brać udziału w zajęciach
przeznaczonych dla tejże grupy.
8. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o tworzeniu dowolnych grup
wiekowych, innych niż w pkt. 7 i prowadzenia zajęć dla dzieci w innym niż w pkt. 7 przedziale
wiekowym.
9. W przypadku większej ilości liczby chętnych na dane zajęcia (powyżej 10 osób) decyduje
kolejność zgłoszeń na zajęcia.
10.Do wejścia na zajęcia upoważnia aktualny karnet lub opłata za jednorazowe wejście uiszczona
przez rodzica.
11. Pojedyncze wejście na zajęcia można wykupić tylko wtedy, gdy w grupie jest wolne miejsce.
12. Karnet należy pozostawić u pracownika recepcji.
13. Karnet jest ważny tylko w terminie na nim określonym.
14. Karnet jest imienny i nie może być przekazywany innej osobie.
15. Za przedmioty pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
16. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lekcji lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń
danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym.
17. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do CRL Medpharma
i z CRL Medpharma do domu.
18. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
przez rodzica.
19. Rodzic wykupując karnet lub wejście na zajęcia dla dziecka wyraża zgodę na wykorzystanie
wizerunku jego dziecka do promocji. Wizerunek będzie wykorzystywany poprzez publikację
zdjęć z zajęć na stronie internetowej www.medpharma.pl, w materiałach reklamowych
oraz na funpage’u na portalu Facebook.
20. Rodzic wykupując karnet lub wejście na zajęcia dla dziecka wyraża zgodę na umieszczenie jego
danych osobowych w bazie danych Organizatora, (administratorem danych będzie właściciel
CRL Medpharma), a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
marketingowych. Tym samym oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do danych
i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
21. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania
ważności karty. Istnieje możliwość odrobienia 1 zajęć z karnetu, jeżeli nieobecność na zajęciach
została wcześniej zgłoszona przynajmniej 2 dni wcześniej. .

22. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od reguły zawartej w pkt 21 w uzasadnionych
przypadkach. W przypadku choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim istnieje
możliwość przesunięcia środków na następne zajęcia lub zwrotu części poniesionych kosztów.
§ II. Korzystanie z usług:
Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
1. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł) w pomieszczeniach
przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń.
2. Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania.
3. Po każdych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
4. Do stosowania się do poleceń instruktora ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych
ćwiczeń.
5. Do poszanowania mienia Organizatora jak również pomieszczeń.
7. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, poinformować instruktora zajęć.
8. Nie oddalania się od grupy bez poinformowania instruktora i wyrażenia jego zgody.
9. Słuchać i wykonywać wszystkie polecenia instruktora zajęć.
Rodzic dziecka uczestniczącego w zajęciach zobowiązany jest:
1.Wypełnić ankietę z danymi osobowymi dziecka, numerem pesel, adresem dziecka i danymi osoby
do kontaktu.
2.Informować organizatora przed zajęciami o każdej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia,
jeśli może mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń.
3. Dopilnować, aby chore dziecko nie brało udziału w zajęciach.
4. Ponieść odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez dziecko.
5. Zapewnić dziecku odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe na zmianę.
6. Odebrać dziecko maksymalnie 15 minut po zakończeniu zajęć, za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu dziecka pod opieką pracownika powyżej 15 minut od zakończenia zajęć, zostanie pobrana
opłata za opiekę nad dzieckiem w wysokości 20 zł/h.
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu po zajęciach podpisać upoważnienie
dziecka do powrotu do domu bez opieki osoby dorosłej – jednorazowe lub stałe – na druku
dostępnym w recepcji.
8. Dopilnować, aby dziecko przestrzegało zasad niniejszego regulaminu.

Zapoznałem/am się
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