
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁWSKIE 

CENTRUM SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH 

al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław (Stadion Olimpijski) 
 
 
 
Organizatorem zajęć jest Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych, ul. Hallera 186/9, (KRS: 0000631596, 
NIP: 8943083185, REGON: 365154097, reprezentowane przez Prezesa Fundacji Konrada Bojakowskiego, zwanym 
dalej „Organizatorem” 
 

 

§1 Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych 
jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz Regulaminu Sali 
Gimnastycznej MCS. 

2. Opiekun/rodzic zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka. 
3. Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych zobowiązuje się prowadzić zajęcia z poszanowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską w 
dyscyplinach gimnastycznych. Prowadzącymi zajęcia są osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i 
umiejętności do pracy z dziećmi. 

4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
5. Rodzic/opiekun powinien przyprowadzić dziecko 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice/opiekunowie nie 

mogą przybywać na sali podczas zajęć. Wyjątkiem są treningi otwarte dla rodziców. Terminy treningów 
otwartych ustala trener. 

 
 

§2 Płatności 
 

1. Pierwszeństwo zapisu i rezerwacji miejsca w grupie mają osoby, które wypełnią poprawnie formularz oraz 
dokonają od razu płatności. Brak wpłaty nie gwarantuje miejsca w wybranej grupie. 

2. Zajęcia prowadzone przez Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych są odpłatne. 
3. Opłata za wstęp na zajęcia o których mowa w par. 1 wynosi 280zł / miesiąc z góry w okresie trwania umowy. 
4. Koszt zajęć ulega zmianie w miesiącach:  

• grudzień: 210zł  

• luty: 140zł  
Nieobecność dziecka nie zwalnia z opłaty. Ponad 50% nieobecności upoważnia do zniżki w wysokości 50% za 
dany miesiąc. 

 
5. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odrobienia zajęć, przesunięcia 

płatności na poczet następnego cyklu zajęciowego ani zwrotu środków. 
 

6. Płatność należy dokonać na konto bankowe podane w niniejszym regulaminie. 
7. Opłaty za zajęcia należy dokonywać do 10 tego dnia miesiąca  na rachunek bankowy: 

 

Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych 
SANTANDER: 51 1090 2529 0000 0001 5166 3719 

 
W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko dziecka, akrobatyka MCS, oraz podać Nazwisko trenera 

prowadzącego. 

 
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem uczestnika z grupy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Obowiązki opiekuna/rodzica 

 

Opiekunowie: 
 
1. Zobowiązują się do terminowego dokonywania opłat za wstęp dziecka na zajęcia sportowe. 
2. Oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na czynny udział w zajęciach sportowych i nie posiada 

ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. 
3. Zobowiązują się do kontroli stanu zdrowia dziecka i natychmiastowego poinformowania organizatora i trenera 

prowadzącego o przeciwwskazaniach medycznych udziału w zajęciach. 
4. Zobowiązują się do opieki nad dzieckiem przed i po zajęciach oraz przygotowania czystego stroju 

treningowego, adekwatnego do pory roku. 
 

 
§4 Zastrzeżenia organizatora 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w przypadku: 
a. Nieprzestrzegania regulaminu zajęć, 

b. Zachowania zagrażającemu zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, 
c. Zatajenia zastrzeżeń zdrowotnych będących przeciwwskazaniem do podejmowania aktywności fizycznej. 

 

 
§5 Przetwarzanie danych osobowych 

 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Uczestnika w formie audiowizualnej oraz 
fotografii cyfrowej i analogowej w ramach aktywności oraz rozpowszechniane przez Wrocławskie Centrum 
Sportów Gimnastycznych wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez 
umieszczanie na stronach internetowych Wrocławskiego Centrum Sportów Gimnastycznych, na nośnikach 
typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania 
odrębnej akceptacji w ramach działalności Wrocławskiego Centrum Sportów Gimnastycznych. Niniejsza zgoda 
Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika wykonanych na 
zlecenie Wrocławskiego Centrum Sportów Gimnastycznych oraz podmiotów współpracujących w związku z 
Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielenie wykonanych nagrać 
audiowizualnych oraz zdjęć. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego 
nowej wersji na stronie internetowej. 

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 
 

 
¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¹ ZAŁĄCZNIK NR 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych, ul. 
Hallera 186/9 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod 
adresem e-mail: zapisy@wcsg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., 

bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia 
roszczeń. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne. 
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 

 
 


