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Imię i nazwisko uczestnika

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W PARKU
TRAMPOLIN GOJUMP MEGAPARK SIKORKI
Ul. Sikorki 23 , Kraków
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Uczestnictwo w zajęciach sportowych w Parku Tramplin GOJUMP MEGAPARK jest
jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi
udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem
uprawianie wybranego sportu.
3. Na zajęcia są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym karnetem lub jednorazowym
wejściem. Uczestnicy otrzymują każdorazowo opaskę na rękę, która upoważnia do wejścia na
zajęcia.
4. Minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia do danej grupy to 5 osób. W przypadku braku
minimalnej liczby uczestników, grupa może zostać rozwiązana, a uczestnikom zostanie
zaproponowana inna grupa.
5. Grafik zajęć jest podzielony na okresy rozliczeniowe. GOJump MEGAPARK zobowiązuje
się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafikiem zajęć i okresami
rozliczeniowymi:
- I okres rozliczeniowy – 09.09 – 30.09 (zajęcia przeniesione na GOjump Mateczny)
- II okres rozliczeniowy – 01.10 – 31.10
- III okres rozliczeniowy – 01.11 – 29.11
- IV okres rozliczeniowy – 01.12 – 30.12
PRZERWA ŚWIĄTECZNA- 23.12.2019 do 6.01.2020
- V okres rozliczeniowy - 07.01 - 24.01 - z wyłączeniem 06.01 święto Trzech króli- dla zajęć
poniedziałkowych 2 zajęcia, w pozostałe dni 3 zajęcia
FERIE MAŁOPOLSKA- 27.01-9.02.2020 r.

6. Odwołanie uczestnictwa w zajęciach jest możliwe maksymalnie raz w miesiącu i musi
odbyć się 24 godziny przed zajęciami drogą elektroniczną krakow-sikorki@gojump.pl.
W ramach rekompensaty za odwołane zajęcia, uczestnikowi zostanie przyznane pojedyncze
wejście do Parku Trampolin Gojump MEGAPARK.
7. Rodzic/opiekun powinien przyprowadzić dziecko 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
Rodzice/opiekunowie nie mogą przybywać na strefie podczas zajęć. Wyjątkiem są treningi
otwarte dla rodziców. Terminy treningów otwartych ustala trener.
II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz nakrycia stóp (baletki lub
skarpetki antypoślizgowe). Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Długie
włosy muszą być spięte blisko głowy.
2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym
przez instruktora.
3. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych
przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu
zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to
instruktorowi.
4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć
powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
6. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu,

życiu, bezpieczeństwu swojemu

i innych

uczestników lub zachowania

dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do
wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania
wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z
zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli
usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających.

8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego
oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun
prawny.
9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
III. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez przesłanie
maila lub przekazaniu regulaminu na zajęciach.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem:
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Rodzic/Opiekun/Uczestnik zajęć
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data/miejscowość

