
REGULAMIN

1. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie internetową www.diamondteam.pl/akrobatyka

2. Uczestnik musi spełniać następujące kryteria:
- brak przeciwwskazań medycznych do uczestniczenia w zajęciach z akrobatyki/trickingu,
- wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, regulaminu, zgody na wykorzystanie

wizerunku, RODO oraz oświadczenie covidowe ,
- uregulowanie opłaty członkowskiej w terminie tj do 10go dnia każdego miesiąca, z góry za dany

miesiąc w wysokości zgodnej z podpisaną deklaracją członkowską na konto bankowe klubu,
- nienaganne zachowanie dziecka - przestrzeganie poleceń trenera, kultura osobista, dbałość

o sprzęt i bezpieczeństwo podczas treningu,
- odpowiedni strój na trening - obcisła koszulka, getry/legginsy, skarpetki antypoślizgowe,

związane włosy
- w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych dolegliwości zdrowotnych należy niezwłocznie

o tym poinformować trenera

3. Rodzice/opiekunowie prawni powinni odebrać dziecko bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za to, co dzieje się z dzieckiem po zakończonych zajęciach.
Obowiązek zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
www.diamondteam.pl oraz Facebook’u @diamondteamrzeszow.
Rodzice/opiekunowie prawni zapisujący dziecko na zajęcia gimnastyczne potwierdzają, że dziecko
posiada ubezpieczenie NNW.

4. Klub Sportowy Street Sports prowadzi treningi na profesjonalnym sprzęcie typu AIRTRACK. Jest to
sprzęt zapewniający uczestnikom jak największe bezpieczeństwo na zajęciach. KS Street Sports nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia “KONTUZJI” uczestnika
wynikających z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych
zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi i bezpieczeństwa. Klub Sportowy Street Sports nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni.

5. Nieobecność na zajęciach można odrobić na innej sekcji Diamond Team. Należy zgłosić
nieobecność minimum dzień wcześniej, aby móc te zajęcia odrobić. W przypadku opuszczenia zajęć
składka członkowska nie ulega zmianie. Wyjątkiem są długotrwałe kontuzje i choroby przewlekłe
zgłoszone w momencie ich zaistnienia.

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

6. Uczestnik  zajęć gimnastycznych wyraża zgodę na udział w dodatkowych wydarzeniach, tj. OBOZY,
ZAWODY, WARSZTATY, POKAZY, ZGRUPOWANIA itd. organizowanych przez KS Street Sports.

7. W przypadku REZYGNACJI należy niezwłocznie poinformować o tym klub poprzez aplikację
ActiveNow lub drogą mailową bądź pisemnie bezpośrednio u trenera. Obowiązek uregulowania składki
członkowskiej ustaje w następnym miesiącu, po zgłoszenia rezygnacji.

*Jeśli Państwa dziecko jest zadowolone z zajęć prosimy o pozytywny komentarz na google i
facebook’u. Państwa opinia pomoże nam nadal rozwijać nasz klub :)
Serdecznie zapraszamy na OBÓZ ZIMOWY I LETNI DIAMOND CAMP. Jeśli jesteś członkiem naszego
klubu i wystawisz nam opinie mamy dla Ciebie 10% zniżki na wyjazd !

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego warunki.

data…………………….…………..              podpis rodzica/opiekuna…………….……………………...

http://www.diamondteam.pl/akrobatyka
http://www.diamondteam.pl

