Regulamin członkowski
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Klubu Judo Tytan/Active Fun jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów
poniższego regulaminu. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapisania dziecka na wybrane zajęcia oraz
dostarczenia podpisanego kompletu dokumentów do trenera prowadzącego. Wymagane dokumenty: a) wypełniona
deklaracja członkowska uczestnika zajęć b) regulamin klubu.

2. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem opłat, który obowiązuje w placówce, do
której uczęszcza jego dziecko.

3. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, klub nie ponosi odpowiedzialności.
4. Kondycja psychofizyczna dziecka jest dobrze znana prawnemu opiekunowi i wyraża on zgodę, aby jego dziecko brało
udział w tego typu zajęciach.

5. Rodzic/opiekun prawny jest świadom ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej
odmianie (bez kontaktu, lekki kontakt, pełny kontakt, w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących) i związanych
z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia
zajęć i stosowania sprzętu ochronnego.

6. Uczestnicy naszych zajęć muszą posiadać ubezpieczenie, które wykupujemy wraz z opłaceniem pierwszej składki. Koszt
ubezpieczenia podstawowego wynosi 40 zł rocznie. Jeśli chcecie Państwo wykupić ubezpieczenie rozszerzone lub
indywidualną polisę dla dziecka lub całej rodziny prosimy wejść w ten link https://bit.ly/32ARdfG. Jest to oferta
przygotowana specjalnie dla członków naszego klubu.

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
8. Dziecko musi być przygotowane do zajęć. W przypadku, gdy jeszcze nie ma judogi, musi mieć: spodnie dresowe za
kolana, krótką koszulkę, klapki.

9. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do klubu oraz zobowiązani są do pełnej rekompensaty
strat materialnych wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie budynku. Za starty
materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, turniejów,
pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co rodzic lub prawny opiekun uczestnika zajęć wyraża zgodę
wypełniając i podpisując deklarację członkowską.

11. Wszelkie sprawy oraz reklamacje zostaną rozpatrzone do 14 dni. Wszelkie zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:
judo.tytan@gmail.com

12. Rezygnację a tym samym odstąpienie od umowy należy zgłosić z miesięcznym wyprzedzeniem (np. jeśli rezygnacja
planowana jest od marca należy ją zgłosić w lutym).

13. Informacje dotyczące przechowywania danych osobowych zgodnych z RODO znajdują się pod tym linkiem
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