
 

 

REGULAMIN SK TALENT na rok 2021/2022 

 

§1 PRZYSTĄPIENIE 
 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów 
Szkoły SK Talent (zwanego dalej „SK Talent”), której 
właścicielem jest firma SK Talent Anna Filipowska – Niekłań , 
NIP: 6351805583, REGON: 365474809, ul. Szeligiewicza 
15/5, 40-074 Katowice 

2. SK Talent świadczy usługi z zakresu aktywności fizycznej dla 
dorosłych oraz dla dzieci. 

3. Z usług SK Talent mogą korzystać wszyscy klienci, na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług SK Talent za 
pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Zgoda 
pisemna powinna zawierać dane dziecka oraz opiekuna. 

5. Umowa o świadczenia pomiędzy SK Talent a Klientem 
zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania regulaminu, jednak 
nie wcześniej niż po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej 
należnej za usługi i ważna jest do dnia 23.06.2022. 

 

§2 ZASADY WYKONYWANIA USŁUG 
 

1. Klienci korzystający z usług SK Talent są zobowiązani do 
zakupu wejścia jednorazowego bądź karnetu zgodnie 
z obowiązującym cennikiem, widocznym na stronie 
https://sk-talent.pl/pl/w zakładce cennik. 

2. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW. 
3. Karnety z określoną liczbą wejść są ważne w danym miesiącu 

kalendarzowym, na który zostały zakupione. 
4. Karnet jest imienny i nie można dokonywać jego cesji na 

osoby trzecie. 
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na 

stronie https://sk-talent.pl/pl/ 
6. Wejścia niewykorzystane przez Klienta w danym miesiącu 

mogą być odrabiane najpóźniej w kolejnym miesiącu 
kalendarzowym, po którym bezpowrotnie przepadają.  

7. SK Talent może dokonać zmian w grafiku zajęć, po 
wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Klienta, 
zamieszczając informację na stronie https://sk-
talent.pl/pl/oraz wysyłając e-mail i/lub SMS. 

8. Formularz zgłoszeniowy Klient podpisuje przy pierwszej 
wizycie w SK Talent, przy zakupie wejścia jednorazowego lub 
dowolnego rodzaju karnetu, bądź za pośrednictwem strony 
SK Talent pod adresem https://sk-talent.pl/pl/ 
w odpowiedniej zakładce. Dane uważane są przez SK Talent 
za aktualne, aż do czasu ich odwołania lub zmiany. Klient 
potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu oraz 
zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 

9. SK Talent zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia 
całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, 
konserwacją i eventami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi a 
także zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania 
poszczególnych zajęć. 

10. W związku z wystąpieniem konieczności odwołania zajęć, 
SK Talent nie zwraca kwoty wpłaconej na poczet karnetu. 
SK Talent zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w innym 
terminie, o czym poinformuje Klienta zamieszczając 
informację na stronie https://sk-talent.pl/pl/oraz wysyłając 
e-mail i/lub SMS 

 

§3 POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
1. Klient wypełniając formularz zapisu znajdujący się na stronie 

https://sk-talent.pl/pl/ i zaznaczając pola przy treści danego 
oświadczenia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego 
danych osobowych w sposób przewidziany przez ustawę 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez 
Administratora w celu niezbędnym do wykonania 

postanowień regulaminu SK Talent działającego na stronie 
internetowej i świadczonych na jego podstawie usług. 

3. Administratorem Danych osobowych jest SK Talent Anna 
Filipowska – Niekłań , NIP: 6351805583, REGON: 365474809, 
ul. Szeligiewicza 15/5, 40-074 Katowice  

4. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe w sposób 
dobrowolny. Administrator gromadzi dane osobowe 
w sposób określony w Regulaminie, Polityce prywatności, 
a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 
polskiego. Dane osobowe przetwarzane są w celu 
niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, 
a w szczególności w celu: 
a) możliwości kontaktowania się przez SK Talent z Klientem 

drogą mailową, elektroniczną, pocztową. 
b) wysyłki newslettera – nieodpłatna usługa świadczona 

przez SK Talent na rzecz Klienta, po uprzednim 
wyrażeniu zgody oraz dobrowolnym podaniu adresu e-
mail, imienia i nazwiska Klienta, polegająca na wysyłaniu 
wszelkich informacji o działaniu SK Talent. 

c) przechowania Danych osobowych Klienta w bazie 
Klientów. 

5. Za wyraźną zgodą wyrażoną przez Klienta, Dane osobowe 
mogą być wykorzystywane przez SK Talent w celach 
promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu 
przedstawiania Klientowi oferty handlowej SK Talent oraz 
innych informacji marketingowych. 

6. Klient w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich 
Danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz 
żądania ich usunięcia. 

7. Klient nie jest zobowiązany do podania swoich Danych 
osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi 
prawidłowe wykonywanie większości usług określonych 
w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy 
zawieranej między SK Talent a Klientem. 

8. Zgromadzone Dane osobowe podlegają starannej ochronie, 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator 
dokłada należytej staranności, aby przechowywanym Danym 
osobowym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 

 

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ 
 

1. Na terenie SK Talent obowiązuje całkowity zakaz spożywania 
alkoholu, palenia papierosów, także elektronicznych oraz 
przyjmowania jakichkolwiek środków odurzających. 

2. W SK Talent obowiązuje strefa bez obuwia. Okrycia 
wierzchnie oraz obuwie pozostawiamy w szatni.  

3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy. Unikamy 
noszenia biżuterii. Telefony komórkowe oraz inne 
urządzenia elektroniczne wnosimy na salę tylko za zgodą 
Trenera. 

4. Zalecany jest wygodny strój sportowy, niekrępujący ruchów.  
5. Podczas ćwiczeń należy przestrzegać wszystkich zaleceń 

i uwag Trenera. 
6. Klient zobowiązany jest do użytkowania sprzętu w SK Talent, 

zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania porządku 
w SK Talent. 

7. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na 
zajęcia. W przypadku opóźnienia większego niż 10 minut, ze 
względów bezpieczeństwa Klient może zostać 
niewpuszczony na zajęcia. 

8. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych 
problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy o tym 
poinformować Trenera przed zajęciami. Klient bierze udział 
w zajęciach na własną odpowiedzialność, jednakże 
wyłącznie po uzyskaniu zgody Trenera. 

9. Zajęcia SK Talent często odbywają się na terenie szkolnym. 
Teren nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem 
ogólnodostępnym. Na terenie prowadzenia zajęć SK Talent 
znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych 
godzinach i spełniające określone kryteria wynikające 
z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby 
postronne mogły swobodnie poruszać się po terenie 
placówki. Klient, niezależnie od postanowień niniejszego 
Regulaminu, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu 
budynku, w którym odbywają się zajęcia SK Talent.  



 

 

10. Trener ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których 
wcześniej nie opłacił. 

 

§5 PRZECIWWSKAZANIA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 
 

Jaskra, ciąża, menstruacja, operacja przebyta w ciągu ostatnich 
3 miesięcy,  choroby serca, choroby naczyniowe, przebyty zawał, 
bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie, dawno odniesiony 
uraz głowy, skłonność do mdlenia, zawroty głowy, osteoporoza, 
zespół cieśni nadgarstka, zapalenie zatok przy- nosowych, 
dyskopatia, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie 
stawów, botox w ostatnich 6-ciu godzinach, choroby układu 
nerwowego 
 

§6 REZERWACJA MIEJSC, NIEOBECNOŚCI ORAZ ZAWIESZENIE 
KARNETU 

 
1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji 

miejsca/zapisu poprzez formularz kontaktowy na stronie 
https://sk-talent.pl/pl/,  mailowo na adres 
biuro.sk.talent@gmail.com lub bezpośrednio przy pierwszej 
wizycie.  

2. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

3. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach, mimo zapisów, 
będą miały osoby z aktywnym karnetem, czyli dokonaną 
opłatą za bieżący miesiąc. W przypadku braku płatności 
i niedokonania jej najpóźniej w dniu, w którym odbywają się 
zajęcia, zarezerwowane miejsce zajmie osoba z listy 
rezerwowej. 

4. W przypadku rezerwacji mailowej, w wiadomości należy 
podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz wiek 
uczestnika zajęć. 

5. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do 4h przed zajęciami 
mailowo na adres biuro.sk.talent@gmail.com 

6. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje 
możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach 
ważnego karnetu, nie później niż w terminie do końca 
następnego miesiąca po miesiącu kalendarzowym, na który 
został zakupiony. Zajęcia nieodrobione w ww. terminie 
przepadają.  

 

§7 PŁATNOŚCI 
 

1. Za usługi oferowane przez SK Talent, Klient zobowiązany jest 
do uiszczenia opłaty wg wybranego rodzaju karnetu. 

2. Opłaty pobierane są z góry za dany miesiąc kalendarzowy, na 
pierwszych zajęciach danego miesiąca. 

3. SK Talent zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat. 
4. Zakupu usług dokonujemy poprzez zapłatę gotówką 

w miejscu prowadzenia zajęć SK Talent. 
 

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. SK Talent ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie 
usług w trybie natychmiastowym, w następujących 
wypadkach: 

b) Klient nie opłacił karnetu na wejścia pomimo dwóch 
przypomnień ze strony SK Talent. 

c) zachowania uczestnika zajęć zagrażają 
funkcjonowaniu i bezpieczeństwu ich prowadzenia. 

d) Zachowania Klienta istotnie naruszają wizerunek SK 
Talent, z powodu zachowani sprzecznych z zasadami 
współżycia społecznego, wandalizmu, lub innych 
działań narażających SK Talent na szkodę. 

e) Klient narusza warunki niniejszego regulaminu. 
2. Klient SK Talent ma prawo do zawieszenia karnetu na okres 

całego miesiąca, w którym nie mógł korzystać z usług 
SK Talent. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne 
powiadomienie SK Talent o zaistniałym fakcie mailowo na 
adres biuro.sk.talent@gmail.com.  

3. Klient SK Talent korzystający z karnetów rodzących cykliczne 
zobowiązanie finansowe względem SK Talent, ma prawo do 

rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

 
 
 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. SK Talent nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione 
przez uczestnika zajęć spowodowane niewłaściwym 
korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie 
SK Talent, oraz nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób 
upoważnionych do prowadzenia zajęć. SK Talent informuje, 
iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 
nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że 
uczestnik ćwiczy na własną odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność SK Talent w każdym wypadku musi być 
skutecznie udowodniona. 

2. SK Talent nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatni. 

3. Przed przystąpieniem do korzystania z usług SK Talent, Klient 
jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem. Przez jego podpisanie, Klient potwierdza, że 
zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, 
a także zobowiązuje się je przestrzegać. 

4. Uczestnictwo w zajęciach w SK Talent jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez SK Talent w celach promocyjnych i marketingowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 

5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na 
potrzeby promocji SK Talent poprzez publikację zdjęć 
i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez SK Talent. 

6. SK Talent zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na dzień 
przed ich rozpoczęciem, w przypadku gdy liczba zapisanych 
uczestników będzie mniejsza niż 6 osób lub w sytuacjach 
losowych. SK Talent będzie informowało z odpowiednim 
wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć. 

7. W przypadku choroby lub niedyspozycji Trenera SK Talent 
zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego 
prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności 
wcześniejszego informowania Klientów. 

8. SK Talent zastrzega sobie prawo do zmiany Grafiku 
w dowolnym momencie. Aktualny grafik dostępny jest na 
stronie: https://sk-talent.pl/pl/ 

9. Dni wolne od zajęć: 
 1 listopada 
 11 listopada 
 24-31 grudnia 
 6 stycznia 
 14-27 luty 
 15-18 kwietnia 
 2,3 maja 
 16,17 czerwca 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 

 
 
Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do 
niniejszego regulaminu. SK Talent nie ponosi odpowiedzialności 
za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie 
upoważnia SK Talent do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za 
pozostałe wejścia. 
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku 
jego przestrzegania. 
 


