
REGULAMIN 

1 Uczestnictwo w zajęciach 

Uczestnikami zajęć organizowanych przez Grupę SK Talent mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały 

niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem. Miesięczna 

opłata jest opłatą stała za zajęcia i za miejsce w grupie niezależnie od ilości tygodni w danym miesiącu. Cennik 

zajęć: • zajęcia 1 x w tyg – 120 zł / mc (1 h) • zajęcia 2 x w tyg – 180 zł / mc (1 h), • zajęcia 3 x w tyg – 220 zł / 

mc (1 h ) 

2. Bezpieczeństwo 

2.1.  Sekcja SK Talent  nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia 

we własnym zakresie.  

2.2. SK Talent  nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zajęć. W przypadku ewentualnej kradzieży 

Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni 

poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

2.3. Zabrania się przebywania na salach bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy 

podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez 

Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. 

Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny 

opiekun. 

2.4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale jedzenia i ciepłych napoi.  Dozwolone 

jest wnoszenie jedynie wody w plastikowym i szczelnym opakowaniu. 

2.5  Osoby przebywające na terenie sali gimnastycznej zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i 

Ppoż., oraz poleceń przedstawicieli Grupy SK Talent oraz zachowania czystości, poszanowania mienia jak i 

innych uczestników zajęć. 

2.6. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, tak by nie zakłócać 

porządku.   

2.7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i 

środków odurzających. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć. 

3.  Sprawy organizacyjne 

3.1. Na zajęciach Sk Talent obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki, leginsy, skarpetki lub baletki.  

3.2. Przed wejściem na salę obowiązkowa jest zmiana obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób 

w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.  

3.3 Dziewczęta obowiązuje spięcie włosów gumką oraz zdjęcie wszelkiej biżuterii ( w tym również okularów).  

3.4. Na sali podczas trwania zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników 

danych zajęć.  

3.5. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie powinny przebywać na 

sali.  



3.6 Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. W 

przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy zastrzega sobie prawo do połączenia 

dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem posiadanych już umiejętności 

zgłoszonych uczestników i ich wieku. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością 

czasową uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą uczestnikowi odpowiadały, SK Talent  zobowiązuje się do 

przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania 

zwrotu.  

3.7. SK Talent  zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:  a/ brak wystarczającej 

liczby osób chętnych na dane zajęcia  b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a 

połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku - w takich przypadkach 

nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.  

3.8. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora SK Talent ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego 

w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.  

3.9. W sytuacjach losowych SK Talent ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym 

terminie ustalonym z Uczestnikami.  

3.10 Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie zaliczona na poczet 

innych zajęć lub zwrócona.  

3.11. Grupa Sk Talent ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć i Instruktora grupy w nowym semestrze. 

4. Ochrona danych osobowych  

4.1. Administratorem danych osobowych jest tylko Grupa SK Talent. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Grupę SK Talent dla celów związanych z organizacją zajęć. Uczestnik 

zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub 

usunięcia. 

5.Sprawy ogólne 

 Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu Grupy SK Talent mogą zostać skreślone z listy Uczestników 

zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez 

Uczestnika opłat. Regulamin jest dostępny na stronie http://sk-talent.pl/ .Sk Talent  zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich. Regulamin 

wchodzi w życie z dniem 1 października  2017 roku. 
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