REGULAMIN UCZESTNICTWA
NA ZAJĘCIACH AQUA AEROBICU
FUNDACJI HASTEN
1. Postanowienia ogólne i definicje
Regulamin uczestnictwa na zajęciach AQUA AEROBICU Fundacji Hasten określa zasady
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację Hasten, zasady płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim określone.
Organizatorem zajęć pływania jest Fundacja Hasten, ul. Marii Dąbowskiej 5/5, 01-903
Warszawa, KRS: 768133, NIP: 1182187989;
Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że
inaczej postanowiono w Regulaminie:
•
•
•
•
•
•

Harmonogram Zajęć – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć;
Organizator – Fundacja Hasten pod marką Academy of Hasten
Regulamin – niniejszy regulamin;
Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z
upoważnienia Organizatora;
Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach;
Zajęcia – zajęcia aqua aerobicu organizowane przez Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są:
brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej;
Organizator nie ubezpiecza Uczestników;
zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie;
Poprzez akceptacje niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z jego
treścią, zrozumiał ją i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma
przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach.
Zajęcia prowadzone są przez Trenerów, posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie
nauki i doskonalenia pływania.
Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach, na które się zapisał. W razie spóźnienia Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia.
Zajęcia odbywają się na czynnych obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się i przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego odpowiada
Opiekun.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć .W razie braku
możliwości Uczestnictwa w Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do do-

•

•
•
•

datkowych Zajęć w wybranym terminie znajdującym się w Harmonogramie Zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria na obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże
nowy termin Zajęć bądź możliwość odrabiania z inną grupą. Uczestnikowi nie przysługuje
zwrot pieniędzy.
Nieobecność Uczestnika na Zajęciach nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
Przy zapisach na Zajęcia uczestnik wykupuje karnet na okres wskazany przez organizatora
Podczas trwania karnetu organizator ustala warunki nieobecności

………………………………… ………………………………… …………………………………
•
Harmonogram Zajęć określa kiedy i gdzie odbywają się Zajęcia grupowe.
•
Potwierdzeniem zapisu na Zajęcia grupowe jest dokonanie opłaty za Zajęcia na zasadach
określonych w Regulaminie do dnia wskazanego przez Organizatora
•
Istnieje możliwość płatności za karnet w II ratach - trzeba o tym poinformować podczas zapisu.Płatność ratalna zobowiązuje do uiszczenia opłaty za dany okres karnetu.
•
Nie ma możliwości rezygnacji z karnetu podczas trwania danego okresu i zwrotu niewykorzystanej kwoty.
•
Istnieje możliwość przepisania karnetu na inną osobę. O zmianie trzeba poinformować jak
najszybciej pod danym adresem mailowym organizatora.
•
opłata za karnet jest pobierana z góry na konto wskazane przez organizatora
3. Odpowiedzialność

•
•

•
•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w Zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności powstałych z tego tytułu.
Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i/lub
Opiekuna.
Organizator odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. W
szczególności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika gdy zostanie on na obiekcie, po
zakończonych Zajęciach lub w szatni.
Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika, w szczególności te pozostawione po Zajęciach lub w szatni.
Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika.
Dotyczy to w szczególności, szkód spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia, szkód spowodowanych innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na obiekcie,
gdzie odbywają się Zajęcia.
4. Postanowienia końcowe
Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego
obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich
na stronie internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym Organizatora, na
zasadach wskazanych w Regulaminie korzystania z serwisu www.hasten.pl, oraz
wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę.

Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Organizatora publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną usunięte.
•
•

•

•

W przypadku nie spełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na Zajęcia.
W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć, bez prawa do zwrotu pieniędzy
za Zajęcia.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub
Opiekun będą informowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji
Regulaminu na adres e-mail Uczestnika lub Opiekuna albo poprzez wręczenie nowej wersji
Regulaminu w formie papierowej. Jeżeli Uczestnik lub Opiekun nie złożą w terminie 7 dni
zastrzeżeń, obowiązuje ich Regulamin w nowej wersji.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hasten.pl.

