
REGULAMIN WARSZTATÓW SPORTOWYCH 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników warsztatów. 

2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

zapoznania z nim dziecka – uczestnika. 

3. Organizatorem warsztatów jest: Uczniowski Klub Sportowy „AQUASTACJA GDAŃSK” 

4. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  

5. Uczestnicy przebywają pod opieką opiekunów w godz. 08:00-16:00.  

6. Dzieci są odbierane z obiektu wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu danych. 

7. W formularzu rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych 

potrzebach, zaburzeniach dziecka.  

8. Warsztaty są organizowane w okresie od 25.06 do 31.08.2018r.   

9. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku,  

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,  

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

programu warsztatów,  

10.Uczestnicy mają obowiązek: 

 a. wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,  

b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,  

c. szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych,  

d. dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,  

e. korzystania z urządzeń zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem,  

f. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich 

regulaminów w miejscach pobytu,  

g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby 

prowadzącej,  

h. przestrzegania regulaminu Obiektu, na którym prowadzone są zajęcia 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie warsztatów. 



12. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów odpowiadają finansowo rodzice / 

opiekunowie prawni dziecka.  

13.Organizator zaleca nie przynosić na warsztaty cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

14.Podczas dziennego pobytu dziecka na warsztatach, Organizator zobowiązuje się: 

 a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,  

b. zapewnić wyżywienie (obiad, podwieczorek),  

c. zapewnić bezpieczeństwo uczestników,  

d. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej,  

Przy zapisywaniu dziecka na warsztaty należy podać aktualny telefon kontaktowy do 

rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika warsztatów. 

 

 

UMOWA 

 o uczestnictwo w warsztatach sportowych zawarta pomiędzy:  

Uczniowski Klub Sportowy „AQUASTACJA GDAŃSK”, ul. Warszawska 40/9 81-309 

Gdynia NIP: 5862294479 REGON 360623179, zwanym w dalszej części „Organizatorem”,  

a rodzicem lub opiekunem zgłaszającym Uczestnika warsztatów, zwanym w dalszej części 

„Zgłaszającym”. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Formularz danych oraz Regulamin stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i pod warunkiem 

uiszczenia opłaty. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i zapoznania z nim 

dziecka – Uczestnika warsztatów. Uczestnik warsztatów ma obowiązek przestrzegać 

regulaminu warsztatów. 



2. Za szkody zawinione przez Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.  

3. Z uwagi na ilość Uczestników i charakter zajęć Organizator nie odpowiada za należące do 

Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania 

warsztatów. Uczestnik powinien zostać wyposażony wyłącznie w takie przedmioty, które są 

niezbędne do korzystania z zajęć w ramach warsztatów z zastrzeżeniem, że przy wykonywaniu 

ćwiczeń przedmioty te mogą zostać uszkodzone (zabrudzone) lub trwale i nieodwracalnie 

zniszczone (zagubione). 

4. Organizator nie zwraca kosztów za świadczenia niewykorzystane podczas warsztatów przez 

Uczestnika z przyczyn, które nie leżą po stronie Organizatora. Z uwagi na ograniczoną ilość 

miejsc oraz proces naboru Organizator nie będzie zwracał także kosztów za świadczenia, które 

nie zostały wykorzystane przez Uczestnika bez winy Uczestnika, w szczególności z powodów 

losowych, w tym choroby.  

5. Organizator posiada polisę OC. Polisa OC obejmuje odpowiedzialność Organizatora za 

szkody wyrządzone przez Organizatora w związku z prowadzeniem warsztatów. 

6. Całkowita odpowiedzialność Organizatora za szkody wyrządzone przez Organizatora w 

związku z prowadzeniem warsztatów jest ograniczona do kwoty polisy ubezpieczenia OC. 

§ 3 OPŁATY 

1. Koszt warsztatów sportowych podany na stronie internetowej www.campysportowe.pl 

2. Po wypełnieniu formularza należy w ciągu 5 dni od dnia dokonania elektronicznej rejestracji 

uiścić opłatę na rachunek: UKS AQUASTACJA GDAŃSK, ul. Warszawska 40/9 81-309 

Gdynia NIP: 5862294479 REGON 360623179 

 Nr konta: 09124053541111001065241298 

 Tytułem: imię i nazwisko dziecka, (nazwa warsztatów) 

Wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zawarciem umowy. 

W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa o uczestnictwo w warsztatach sportowych została 

zawarta w dniu uznania rachunku bankowego UKS AQUASTACJA GDAŃSK należną opłatą. 

Brak uiszczenia opłaty w zakreślonym terminie oznacza automatyczną rezygnację z 

uczestnictwa w warsztatach. 



3. W przypadku rezygnacji z warsztatów co najmniej na 15 dni przed datą ich rozpoczęcia, 

Organizator zwraca uiszczoną opłatę.  

W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem 

warsztatów Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot opłaty, przy czym w takiej sytuacji 

Zgłaszający może wskazać innego uczestnika warsztatów, z zastrzeżeniem, że będzie on 

spełniał wymogi uczestnictwa w danych warsztatach 

§ 5 ODWOŁANIE WARSZTATÓW 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły 

wyższej.  

2. Zgłaszający, w przypadku odwołania warsztatów z przyczyn wskazanych w punkcie 1. ma 

prawo do:  

a. zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego warsztatu na zasadach 

pierwszeństwa w przypadku odwołania warsztatów przed ich rozpoczęciem, 

 b. zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni w przypadku 

odwołania części warsztatów.  

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłaszający wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Uczestnika w czasie 

warsztatów. Zgłaszający ma świadomość, że zdjęcia będą wykorzystywane w 

działalności reklamowej i marketingowej Organizatora. Zgłaszający, do dnia 

rozpoczęcia warsztatów może cofnąć zgodę na   fotografowanie i filmowanie 

Uczestnika, co będzie jednakże równoznaczne z rezygnacją z warsztatów na skutek 

okoliczności leżących po stronie Zgłaszające ze skutkami przewidzianymi w umowie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 


