
 
REGULAMIN – Klub Sportowy AKRO FLY 

 
1. Celem realizowanych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych, akrobatycznych i tanecznych. 
 
2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu. Warunki opisane niniejszym 
regulaminem, są przyjmowane do wiadomości i akceptowane przez uczestników oraz rodziców i opiekunów prawnych 
dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone zostanie ich podpisem w umowie.  
 
3. Pełnoletni uczestnicy oraz Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach oświadczają, iż zezwalają 
swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach na własną odpowiedzialność i ryzyko, co oznacza że w przypadku nie 
stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, pełnoletni uczestnicy, rodzice i opiekunowie dzieci zwalniają 
organizatora z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć zdarzenia. 
 
4. Obowiązkiem uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych, jest 
informowanie trenera/instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej 
niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie 
ćwiczeń. 
 
5. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera/instruktora dotyczących zachowania w trakcie 
zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. W przypadku braku podporządkowania się poleceniom 
trenera/instruktora i nagannego zachowania uczestnik zajęć może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w zajęciach 
bez prawa do zwrotu opłaty za zajęcia.  
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych  
w szatni lub na sali przez uczestnika zajęć w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu.  
 
7. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
8. Zaleca się aby uczestnik zajęć posiadał ważną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres 
ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki, których konsekwencją może być utrata życia lub 
zdrowia, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone na osobach trzecich i mieniu powstałe w trakcie realizowanych zajęć. Trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą 
odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków, jeżeli powstały one w trakcie zajęć 
realizowanych zgodnie z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa. 
 
9. Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice i opiekunowie, zobowiązują się do podania bieżących informacji 
o stanie zdrowia. Dla uczestników grup średniozaawansowanych zaleca się założenie Karty Sportowca,  a w przypadku 
uczestników grup zaawansowanych i reprezentacyjnych posiadanie ważnej Karty Sportowca jest obowiązkowe. Stawienie 
się uczestnika na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 
 
10. Uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich przyjmują do wiadomości i akceptują fakt 
bezpośredniego kontaktu fizycznego pedagoga z każdym uczestnikiem zajęć podczas korekt poszczególnych ćwiczeń  
i asekuracji wynikających ze specyfiki zajęć. 
 
11. Uczestnictwo w zajęciach zobowiązuje uczestnika oraz rodziców i opiekunów osób niepełnoletnich do terminowego 
uiszczania, w pełnej wysokości opłaty treningowej wg. obowiązującego cennika zajęć odpłatnych dla danej lokalizacji  
i grupy. Odpłatność za pojedyncze zajęcia jest uiszczana przed rozpoczęciem zajęć, po otrzymaniu informacji o możliwości 
dołączenia do grupy. Opłata miesięczna powinna być dokonana najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca w pełnej wysokości. 
Gwarancją miejsca w grupie jest terminowe uiszczanie miesięcznej opłaty treningowej.    
 
12. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro Fly, e-mail: ksakrofly@gmail.com . Dane 
będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora – realizacji zajęć i warsztatów 
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oraz wydarzeń kulturalno-sportowych – na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach  
na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez 
Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  
do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  
 
13. Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych ma charakter 
obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podane dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia 
danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 
wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody. 
 
14. Zgodnie  z  art. 81  ustawy  z  dnia  4.02.1994 r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych (Dz.U.  
z  2006 r.  Nr  90  poz. 631  ze  zm.)  uczestnicy  oraz  rodzice  i  opiekunowie  prawni osób  niepełnoletnich  oświadczają,   
że  wyrażają  zgodę  na  rozpowszechnianie  ich wizerunku  w  celu  publikacji  ich  osiągnięć  i  promocji  KS Akro Fly  
i Teatru „Z Głową w Chmurach” (dot. grupy turniejowej), w szczególności przy realizacji zadań publicznych i zajęć 
dofinansowanych przez organy samorządowe i instytucje państwowe.   Są  świadomi,  że promocja  klubu  będzie  odbywać  
się  poprzez  zamieszczanie  zdjęć  w publikacjach,  na  stronach  internetowych www.szkolaakrobatyki.pl  
i www.zglowawchmurach.pl, na portalu społecznościowym klubu Fb #ksakrofly oraz w telewizji. 
 
 
 

 
Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  KS AKRO FLY  i  akceptuję  wszystkie  zawarte w nim  warunki 

 
 
 
 
………………………………………………………………………..   ……………………………………………………………………….. 
                               data                                                                                                             podpis uczestnika 
 
 
 
         ………………………………………………………………………. 
                                podpis rodzica/opiekuna prawnego* 
 
 
 
 

• dotyczy osoby niepełnoletniej 
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