REGULAMIN ZAJĘĆ „SPORTOWE WAKACJE W MIEŚCIE 2022”
DZIENNA OPIEKA SPOŁECZNA I WYCHOWAWCZA O CHARAKTERZE
ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Przed zgłoszeniem udziału dziecka w zajęciach dziennej opieki społeczno-wychowawczej o charakterze sportoworekreacyjnych, organizowanych przez KLUB TENISOWY BAZA SPORT GDYNIA, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest
zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem, i programem.
1.

Uczestnikiem zajęć organizowanych przez organizatora BSG SYLWIA GRABOWSKA na terenie kortów tenisowych KLUBU
BAZA SPORT GDYNIA ul Grottgera 19, może zostać dziecko w wieku od 7 lat do 13 lat po akceptacji poniższego regulaminu
oraz programu przez rodzica lub opiekuna prawnego podpisując kartę zgłoszeniową.

2.

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej - Organizator wyślę emaila z potwierdzeniem udziału i informacją o wymaganej
wpłacie zadatku w kwocie 300 zł na konto bankowe w terminie 3 dni. Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej
na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć danego turnusu przelewem na rachunek organizatora. Nr rachunku do wpłat BSG
Sylwia Grabowska GDYNIA ul. Wójta Radtkego 53/17 nr konta: 47 1140 2004 0000 3302 7537 6550 W tytule płatności
podając nazwisko i imię uczestnika zajęć oraz datę turnusu.

3.

Koszt udziału dziecka w pełnym tygodniu zajęć wynosi 799 brutto, zł i zawiera 8% podatku VAT. Udział dziecka w
jednym dniu zajęć to koszt 200 zł brutto, dla czynnych uczestników szkoleń organizowanych przez klub oraz rodzeństw
bądź wybierając 2 turnusy dla jednego dziecka cena dla 2 i kolejnej osoby/turnusu wynosi 749zł brutto. W kwocie
uczestnictwa organizator zapewnia wykfalifikowaną kadrę trenerską, wyżywienie (II Śniadanie w postaci warzyw i
owoców, obiad, podwieczorek, wodę herbatę do picia ) bidon na wodę, koszt zaplanowanych atrakcji zewnętrznych,
nagrody końcowe dla wszystkich.

4.

Rodzic / opiekun ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat w przypadku odwołania zajęć przed rozpoczęciem turnusu z
winy leżącej po stronie organizatora.

5.

Rezygnacja z zajęć zarówno przed jak i po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia klienta do żądania zwrotu
wniesionych opłat.

6.

Rodzic lub opiekun prawny zgłaszając dziecko na zajęcia organizowane przez BSG zaświadcza, że ogólny stan zdrowia
dziecka pozwala mu na swobodny udział w zajęciach ogólno - sportowych jak i treningowych z tenisa oraz innych
dyscyplin ruchowych, przewidzianych w programie zajęć. Ponadto oświadcza, iż akceptuję program zajęć i wyraża
zgodę na jego realizację jak również akceptuję wyjścia w trakcie trwania zajęć poza teren klubu na zaplanowane
atrakcje.

7.

Rodzic lub opiekun zgłaszając dziecko na zajęcia ma obowiązek poinformować organizatora o tzw. wymaganiach
specjalnych przeciwwskazaniach zdrowotnych, alergiach, uczuleniach, podawaniu leków, i innych ważnych informacji
dotyczących stanu zdrowia uczestnika na formularzu karty zgłoszeniowej.

8.

W przypadku wymaganej specjalnej diety organizator może zażądać dodatkowej opłaty.

9.

Uczestnik zajęć lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone
z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

10. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które
ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
11. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego
usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
12. Uczestnik zajęć zobligowany jest posiadać strój sportowy (dres oraz spodenki i koszulkę z krótkim rękawem) oraz obuwie
sportowe na zmianę niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
13. Rodzic lub opiekun ma obowiązek poinformowania dzieci, uczestniczących w zajęć o przestrzeganiu zakazu samowolnego
oddalania się od grupy, bez zgłoszenia opiekunowi.
14. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom. Po pisemnym oświadczeniu rodziców
lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie
odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, dziecko same wraca do domu itp.)
15. Wypełniając kartę zgłoszeniową opiekun/rodzic wyraża zgodę na publikowanie zdjęć bez podpisu z wizerunkiem dziecka.
Zdjęcia publikowane będą na stronie bazasportgdynia.pl oraz na profilu firmowym www.facebook.com/bazasportgdynia

16.

W trakcie trwania zajęć kontakt z opiekunami jest możliwy pod nr tel. 535 020 090 , lub 533 020 090

17.

Organizator zastrzega sobie prawo do ODWOŁANIA planowanych zajęć, zmiany programu zajęć, regulaminu, zmianę ceny oraz żądania
dodatkowych informacji o stanie zdrowia uczestnika z uwagi na dostosowania zajęć do określonych wytycznych epidemiologicznych. Po
ewentualnej zmianie zgłoszony uczestnik zostanie poinformowany emailem oraz będzie mu przysługiwało PRAWO do odwołania swojego
udziału w zajęciach w terminie 3 dni od dnia poinformowania. Brak zgłoszenia SPRZECIWU w ciągu 2 dni będzie traktowany jak ZGODA na
zmianę.

18.

O wszystkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.

