REGULAMIN WARSZTATÓW
Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych

INFORMACJE OGÓLNE
§1
1. Warsztaty organizowane są przez Fundację Wrocławskie Centrum Sportów
Gimnastycznych, NIP: 8943083185, REGON: 365154097 (dalej WCSG lub Organizator), z
siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-203 przy Al. Gen. Józefa Hallera 186/9.
2. Organizator organizuje warsztaty w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w ofercie
warsztatów zamieszczonych na stronie www.wcsg.pl

DEFINICJE
§2

Strona internetowa – prowadzony przez Organizatora serwis pod adresem www.wcsg.pl, za
pośrednictwem, którego można uzyskać informacje o organizowanych Warsztatach oraz
zapisać się na Warsztaty.
Uczestnik – dziecko, zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
Warsztatów akrobatycznych.
Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
Warsztaty – cykliczne wydarzenia sportowe i edukacyjne organizowane przez Organizatora.
Regulamin – niniejszy Regulamin warsztatów sportowych organizowanych przez
organizatora.

WARUNKI I WYMOGI FORMALNE UCZESTNICTWA, ZAWARCIE UMOWY
§3

1. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: 7-12 lat oraz 13+.
2. Rejestracja Uczestnika na Warsztaty odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej: www.wcsg.pl, podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, wiek
oraz numer telefonu i adres mailowy Opiekuna.
3. Zapisanie się przez Uczestnika na Warsztaty nie gwarantuje udziału w nim. Liczba miejsc jest
ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Warunkiem udziału w Warsztatach jest dokonanie opłaty na rzecz Organizatora w wysokości
160 zł, które należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych, po otrzymaniu potwierdzenia zapisu
SMS.
5. Po zapisaniu się na Warsztaty Uczestnik otrzyma od Organizatora w terminie 24 godzin
powiadomienie SMS, na podany przy zapisie numer telefonu, zawierające potwierdzenie
dostępności miejsc i zapis na listę Uczestników Warsztatów. W sytuacji, gdy nie ma już
wolnych miejsc na wybranych przez Uczestnika Warsztatach Organizator poinformuje o tym
Uczestnika.

6. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie internetowej są wyrażone w złotych i są cenami
brutto. Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Warsztatów w momencie zapisywania się
przez Uczestnika na Warsztaty.
7. Brak udziału przez Uczestnika w Warsztatach nie stanowi podstawy do domagania się od
Organizatora zwrotu zapłaconej ceny.

WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI
§4

1. Cena Warsztatów 160 zł obejmuje: udział w wybranych Warsztatach oraz certyfikat
potwierdzający udział w Warsztatach.
2. Przyjmuje się, że pełną płatność za Warsztaty powinna być uiszczona w ciągu 3 dni roboczych
od otrzymania potwierdzenia SMS.
3. Płatność należy dokonać na nr konta:
Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych
54 1140 2004 0000 3102 7652 9561
4. W tytule przelewu należy podać: tytuł warsztatów, datę warsztatów, imię i nazwisko
Uczestnika.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona na prośbę Opiekuna i wysłana na adres mailowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, wystawiona najpóźniej w terminie 30 dni
od daty uznania rachunku bankowego Organizatora.
6. Opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą mailową na wskazany (w
zgłoszeniu na Warsztaty) adres e-mail.
7. W przypadku rezygnacji wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
8. W przypadku dokonania zapisu, a niestawieniu się na warsztaty, wydarzenie uznawane jest
jako wykorzystane.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA
§5

1. Zobowiązują się do terminowego dokonania opłaty za udział Uczestnika w Warsztatach
akrobatycznych w wybranym podczas zapisu terminie.
2. Oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na czynny udział w zajęciach sportowych i nie
posiada ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej.
W przypadku konsekwencji spowodowanych zatajeniem ważnych informacji, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
3. Opiekun zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW dla Uczestnika.
4. Oświadczają, że Uczestnik Warsztatów posiada podstawowe umiejętności akrobatyczne –
dynamiczny przerzut bokiem i przerzut bokiem na jednej ręce.
5. Zobowiązują się do opieki nad dzieckiem przed i po zajęciach oraz przygotowania
odpowiedniego stroju. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do posiadania wygodnego
stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas Warsztatów jest wzbronione. Włosy
powinny być związane.

ODWOŁANIE SZKOLENIA I ZASADY ROZLICZEŃ
§6
WCSG zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów w terminie do 14 dni przed jego rozpoczęciem,
jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku rozwiązania umowy, WCSG zobowiązuje się do
telefonicznego i/lub pisemnego (wiadomość e‐mail) powiadomienia Uczestnika. W takim przypadku
koszty zostają zwrócone uczestnikom w całości w ciągu 5 dni roboczych.

ZGODA NA UŻYCZENIE WIZERUNKU
§7

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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8

Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zarząd WCSG

