REGULAMIN
1. Organizatorem zajęć jest Fikołek Akademia Zdrowia.
2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęcia
rekreacyjno-sportowe ( kartę zgłoszenia wypełnia rodzic).
3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów
obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.
4. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu zadatku w wysokości 100 zł u Organizatora
lub przelewem bankowym na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Pozostałą kwotę wpłacamy
w dniu rozpoczęcia zajęć.
BRE Bank SA ,90-050 Łódź Al. Mickiewicza 10
Nr konta: 33 1140 2004 0000 3802 4493 1070
5. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci punktualnie w godzinach wyznaczonych w programie
zajęć ( rozpoczęcie godz. 9:00, zakończenie godz. 16:00 )
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału
w zajęciach (np. zabrudzenia ubrań) oraz za zgubione przedmioty wartościowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć zwrot poniesionych kosztów może nastąpić jedynie
w przypadku, gdy Organizator lub zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na to miejsce.
W przypadku braku takiej osoby nie jest możliwy zwrot kosztów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej ilości Uczestników - wymagane minimum
5 osób na turnusie. W takim przypadku Organizator zwraca całość wpłaconej kwoty.
10. Organizator ubezpiecza Uczestników zajęć wakacyjnych od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
11. Odpowiedzialność i dyscyplina: rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną wobec usługodawcy za wyrządzone szkody podczas pobytu na zajęciach
zobowiązując się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości. W czasie trwania turnusu
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad w sposób
określony przepisami prawa i regulaminu miejsca pobytu. Uczestnicy zajęć są zobowiązani
stosować się do poleceń organizatora, opiekunów, trenerów oraz ratowników. Organizator
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
kłopotów dyscyplinarnych - nagannego zachowania się Uczestnika na zajęciach pomimo
upomnienia lub umyślnego zniszczenia wyposażenia Organizatora. W przypadku rozwiązania
umowy
z powodów dyscyplinarnych nie jest możliwy zwrot niewykorzystanej kwoty.
12. Przy uczestnictwie dzieci w zajęciach ,warunki opisane niniejszym regulaminem, szczególnie
zakres zajęć oraz ćwiczenia w nim zawarte są akceptowane przez rodziców i opiekunów.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka
i braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
14. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich zajęć sportowych organizowanych przez firmę Fikołek.
FIKOŁEK-AKADEMIA ZDROWIA
MAŁGORZATA BŁASZCZYK
……………………………………………………………
data i podpis rodzica

