Regulamin zajęć sportowych dla dzieci organizowanych w
Klubie Sportowym AZS AWF WARSZAWA
§1
Informacje ogólne
1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a) Organizator - Klub Sportowy AZS AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 34 wpisanym
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000373912, NIP: 118-10-94-524;
b) Zajęcia - zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora;
c) Uczestnik - dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział w zajęciach sportowych;
d) Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;
e) Składka członkowska - roczna składka członkowska klubowa zawierająca ubezpieczenie NNW;
f) Opłata regulaminowa - miesięczna opłata.
2. Organizatorem zajęć sportowych jest Klub Sportowy AZS AWF Warszawa.
3. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia, na specjalistycznych obiektach na
terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 34.
4. Proces zapisu dziecka na Zajęcia oraz wybór preferowanej dyscypliny odbywa się poprzez podpisanie odpowiednich
dokumentów w siedzibie Organizatora oraz opłacenia Składki członkowskiej.
5. Organizator zastrzega, iż ilość Uczestników w Zajęciach jest ograniczona.
6. Warunkiem dokonania rejestracji dziecka przez opiekuna, o której mowa w pkt. 4 powyżej jest zaakceptowanie warunków
niniejszego Regulaminu, gdyż udział Uczestnika w Zajęciach jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
7. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć były wykonywane zdjęcia bądź filmy z uczestnikami oraz, że wyraża zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach bądź filmach w ramach stron internetowych,
portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania,
zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć
stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć.
8. W przypadku, gdy Opiekun prawny: (i) dokona rejestracji Uczestnika oraz (ii) Uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników
Zajęć i (iii) Uczestnik weźmie udział w pierwszych Zajęciach - w ciągu pierwszych 10 dni roboczych miesiąca, Opiekun prawny
zobowiązany jest do dokonania płatności Opłaty regulaminowej w pełnej wysokości określonej w §2 ust. 2 Regulaminu.
9. Natomiast w przypadku, gdy Opiekun prawny: (i) dokona rejestracji Uczestnika oraz (ii) Uczestnik zostanie wpisany na listę
uczestników Zajęć - po 10 dniu roboczym miesiąca, Opiekun prawny zobowiązany będzie do dokonania płatności Opłaty
regulaminowej w wysokości 50% kwoty określonej w §2 ust. 2 Regulaminu.
10. Opiekun prawny oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika
oraz, iż Uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
11. [Prawo odstąpienia] Opiekun prawny ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dokonanie rejestracji,
zgodnie z pkt. 4 powyżej, przy czym:
a) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od
umowy bezpośrednio w biurze Organizatora, w pawilonie nr 43 na terenie AWF, ul. Marymoncka 34 lub poprzez
wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: recepcja@azsawf.com, przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.
b) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator zwraca Opiekunowi prawnemu wpłaconą Opłatę
regulaminową. Zwrotu płatności Organizator dokona przelewem na konto bankowe, z którego Opiekun prawny
dokonywał transakcji, chyba że Opiekun prawny wyraźnie wskaże inny rachunek bankowy. W przypadku płatności
gotówką, odbiór pieniędzy będzie możliwy w kasie Organizatora, w godzinach przyjmowania interesantów za
okazaniem dokumentu tożsamości.
c) Zwrot nie obejmuje opłaty Składki członkowskiej dokonanej przy rejestracji.
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OPŁATY, ZNIŻKI I WARUNKI UCZESTNICTWA
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Zajęcia odbywają się minimum dwa razy w tygodniu, w terminach wskazanych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż
Zajęcia nie odbywają się w święta.
Opłata za miesiąc Zajęć wynosi 80 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych) (dalej "Opłata regulaminowa"), opłata
regulaminowa uiszczana jest z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek
bankowy wygenerowany każdorazowo dla danego Uczestnika w systemie dotpay, bądź gotówką/kartą w recepcji klubu.
Numer login i hasło do logowania w systemie zostaje przekazany Opiekunowi przy rejestracji w klubie.
Każdy Uczestnik Zajęć przy rejestracji dokonuje opłaty Składki członkowskiej w wysokości 130, 170, 800 PLN brutto do
wyboru. Kwota Składki członkowskiej różni się zawartym ubezpieczeniem NNW. Warunki ubezpieczenia można poznać
na stronie www.legitymacje.azs.pl. Wpłacona Składka członkowska nie podlega zwrotowi.
Opłata regulaminowa pobierana jest wyłącznie za miesiące, w których odbywają sie Zajęcia tj. z wyłączeniem miesiąca
lipca i sierpnia.
Istnieje możliwość uzyskania zniżki Opłaty regulaminowej w wysokości 50% na drugie dziecko przy zapisie rodzeństwa
na Zajęcia. Zniżka obejmuje zarówno drugie jak i kolejne dziecko, w tej samej wysokości. Zniżka przyznawana jest po
otrzymaniu podania w formie pisemnej na adres Organizatora, bądź elektronicznie na adres: recepcja@azsawf.com.
W wyjątkowych sytuacjach rodzinnych, Opiekun prawny może ubiegać się o zniżkę Opłaty regulaminowej w wysokości
50% w formie pisemnej na adres Organizatora, bądź elektronicznie na adres: recepcja@azsawf.com. Decyzję o
przyznaniu zniżki podejmuje Dyrektor Klubu.
Uczestnik Zajęć, który ukończył wiek 15-stu lat oraz wykazał się szczególnymi osiągnięciami sportowymi może starać się
o zwolnienie z Opłaty regulaminowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje trener. Bez względu na zwolnienie z Opłaty
regulaminowej, Uczestnik zobowiązany jest do opłaty Składki członkowskiej.
Brak Opłaty regulaminowej za jeden miesiąc Zajęć, skutkuje nie wpuszczeniem na Zajęcia Uczestnika przez Organizatora
w miesiącu kolejnym.
W przypadku braku płatności części lub całości Opłaty regulaminowej za co najmniej dwa miesiące Zajęć, Organizator
ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do wykreślenia Uczestnika z listy
uczestników Zajęć, przy czym powyższe nie wpływa na obowiązek uiszczenia przez Opiekuna prawnego wszystkich
powstałych zaległości w płatnościach.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca prowadzonych Zajęć oraz terminu Zajęć. Opiekun oraz Uczestnik
zostanie poinformowany o fakcie zmiany miejsca, bądź terminu Zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem.
[Prawo wypowiedzenia umowy/rezygnacji z Zajęć] Opiekunowi Zajęć przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy i
tym samym do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach, pod warunkiem złożenia oświadczenia w sposób
wskazany w pkt. 12 poniżej, najpóźniej 1 pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w
którym Uczestnik nie będzie uczestniczyć w Zajęciach.
W przypadku wypowiedzenia, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału Uczestnika w
Zajęciach bezpośrednio w biurze Organizatora, w pawilonie nr 43 ul. Marymoncka 34 w Warszawie lub poprzez
wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: recepcja@azsawf.com.
Rezygnacja z Zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 11, niezależnie od przyczyn, nie zwalnia z obowiązku dokonania
opłat zgodnie z Regulaminem lub nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat.
Rezygnacja z udziału Uczestnika w części Zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej Opłaty regulaminowej za dany
miesiąc Zajęć ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części Opłaty regulaminowej.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
W przypadku odwołania Zajęć z przyczyn opisanych w pkt. 15, zostanie wyznaczony termin odrabiania Zajęć wskazany
przez Organizatora (przy czym mogą to być również inne dni tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie
Zajęć).
Uczestnik, który uczestniczył w Zajęciach tj. był zarejestrowany/miał status Uczestnika Zajęć przed rozpoczęciem
przerwy wakacyjnej (tj. przerwy trwającej w miesiącu lipcu i sierpień) w danym roku kalendarzowym pozostaje
Uczestnikiem Zajęć od września w standardowym trybie, z koniecznością opłaty Składki członkowskiej na nowy rok z
dniem wygaśnięcia poprzedniej Składki członkowskiej.
[Prawo zawieszenia uczestnictwa w Zajęciach] Opiekun prawny Uczestnika może złożyć u Organizatora uzasadniony
wniosek o zawieszenie udziału Uczestnika w Zajęciach, wysyłając taki wniosek pocztą elektroniczną na adres:
sport@azsawf.com, przy czym:
a) zawieszenie Uczestnika może nastąpić wyłącznie ze względu na:

(i)
chorobę Uczestnika, wykazaną na podstawie oświadczenia Opiekuna prawnego, bądź orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia Zawodnika
(ii)
wyjątkową sytuacją rodzinną utrudniającą lub uniemożliwiającą Uczestnikowi uczestnictwo w
Zajęciach, wykazaną na podstawie oświadczenia Opiekuna prawnego,
b) w okresie zawieszenia Uczestnika w Zajęciach, Opiekun prawny jest zwolniony z uiszczenia na rzecz
Organizatora Opłaty regulaminowej.
c) w przypadku zapłaty Opiekuna prawnego z góry Opłaty regulaminowej za miesiąc, w którym nastąpiło
zawieszenie, Organizator zobowiązany jest do przeksięgowania wpłaty na miesiąc kolejny, w którym Uczestnik
brał udział w Zajęciach.
d) zawieszenie Uczestnika z przyczyn pkt. a) (ii) może trwać maksymalnie jeden pełny miesiąc kalendarzowy,
licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono chęć zawieszenia, natomiast w przypadku
zawieszenia z przyczyn pkt a) (i) może trwać maksymalnie sześć pełnych miesięcy, licząc od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zgłoszono chęć zawieszenia;
e) z prawa zawieszenia Uczestnika w Zajęciach, Opiekun prawny może skorzystać wyłącznie raz w okresie roku
trwania Zajęć;
19. Skorzystanie przez Opiekuna prawnego z prawa zawieszenia, o którym mowa w pkt. 18 powyżej jest prawem
niezależnym od prawa wypowiedzenia umowy i tym samym miesięczny okres zawieszenia nie jest tożsamy z
miesięcznym okresem wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 11.
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH
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Organizator zapewnia, iż:
a) w każdej grupie będzie wykwalifikowany trener z uprawnieniami do prowadzenia zajęć sportowych;
b) Zajęcia będą prowadzone na specjalistycznych obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie;
c) obiekty sportowe, na których będą odbywać się Zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni sprzęt
sportowy.
Decyzje dotyczącą przydziału Uczestnika do określonej grupy wiekowej podejmuje trener.
Opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia badań lekarskich orzekających o braku przeciwwskazań do
uprawniania sportu Uczestnika Zajęć, w trybie pilnym od rozpoczęcia uczestnictwa w Zajęciach. W przypadku
wygaśnięcia ważności badań lekarskich, Opiekun prawny zobowiązany jest do załączenia aktualnych badań w formie
elektronicznej w indywidualnym panelu Uczestnika, do którego Organizator przekaże dostęp przy rejestracji, bądź drogą
elektroniczną na adres sport@azsawf.com.
Niezależnie od przeprowadzenia powyższych badań lekarskich u Uczestnika, Opiekun prawny zobowiązany jest przed
wzięciem przez Uczestnika udział w pierwszych Zajęciach - do wypełnienia, podpisania i dostarczenia Organizatorowi
oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w celu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych chorób przewlekłych
(alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w braniu
udziału przez Uczestnika w zajęciach sportowych. W przypadku nie dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie
zdrowia, o którym mowa powyżej, przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy wzięcia udziału przez Uczestnika w Zajęciach.
Opiekunowie prawni Uczestników Zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u
Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do
uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne
wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego udziału w Zajęciach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników
wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna prawnego
Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Zajęć, zgodnie z:
 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883;
 Rozporządzeniem Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (U.
2004 nr 100 poz. 1024);
 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/.
Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów prawnych Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora Zajęć (Klub
Sportowy AZS AWF Warszawa z siedzibą w Warszawie 01-813, ul. Marymoncka 34) wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym dla prawidłowej organizacji, rozwoju i przeprowadzenia Zajęć, to jest w celu rejestracji, identyfikacji
Uczestnika Zajęć oraz zgłoszeń Uczestnika w zawodach sportowych.
Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Opiekun prawny Uczestnika Zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych
Uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo nieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadku wskazanych przez prawo.
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora (ul.
Marymoncka 34, 01-813).

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul.
Marymoncka 34, 01-813 Warszawa) oraz na stronie internetowej Organizatora: www.azsawf.com.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do
rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Kontakt do Organizatora:
Klub Sportowy AZS AWF Warszawa
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
Recepcja tel. 22 511 50 50
Dział Sportu tel. 519 148 583

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do
jego przestrzegania.
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Imię i Nazwisko

.............................................................

Data i czytelny podpis

