REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO

§1 Postanowienia ogólne
1. Klub Sportowy Ryskal-SKI jest organizatorem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
(Członkowie Klubu) z zakresu: narciarstwa zjazdowego oraz całorocznych zajęć sportowych o
charakterze ogólnorozwojowym.
2. Klubem kieruje Kierownik Klubu, rozstrzygający w razie wątpliwości wszystkie sprawy w Klubie
3. Zajęcia sportowe organizowane są w cyklu rocznym (od września do sierpnia)
4. Zajęcia sportowe organizowane są w formie treningów ogólnorozwojowych na terenie Krakowa,
narciarskich treningów wyjazdowych oraz obozów sportowych.
5. Zajęcia w Klubie są odpłatne.
6. Warunkiem członkostwa w Klubie jest:
- Zawarcie umowy uczestnictwa w Klubie Sportowym
- Akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez Rodzica / Opiekuna
- Uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej (dotyczy nowych członków)
- Wykupienie jednego z czterech abonamentów: BASIC-ACTIVE-SPORT-PRO
*Aktualna zawartość i cena abonamentów, dostępna jest na stronie internetowej Klubu.
7. Poza abonamentem, Członkowie Klubu mają prawo uczestnictwa, na zasadzie odrębnej
odpłatności, w organizowanych innych imprezach Klubowych (treningach narciarskich, obozach
sportowych)
8. Klub zapewnia prowadzenie wszystkich zajęć sportowych przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z uprawianiem
danego sportu i zgodnie ze sztuką instruktorską lub trenerską w poszczególnych dyscyplinach
sportowych.
9. Podpisując umowę Rodzic / Opiekun prawny, oświadcza, że jest świadomy stanu zdrowia oraz
kondycji fizycznej dziecka oraz oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań do uprawiania
sportu w zakresie zajęć sportowych, na które został zapisany.
§2 Postanowienia Organizacyjne
1. Członkowie Klubu i ich Opiekunowie oraz Uczestnicy obozów zobowiązani są do:
a. Przestrzegania niniejszego Regulaminu
b. Regularnego i terminowego wnoszenia opłat za zajęcia;
c. Punktualnego przybywania na zajęcia;
d. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach dotyczących danej grupy;
e. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora/trenera;
f. Bezwzględnego powiadamiania instruktora/trenera o złym stanie zdrowia lub kontuzji czy
też przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach/wykonywania określonych ćwiczeń
przed rozpoczęciem zajęć;
g. Dbania o powierzony sprzęt sportowy;
h. Poszanowania innych uczestników obozu, a w przypadku zauważenia niegodnego
zachowania do zgłoszenia tego instruktorowi/trenerowi;
i. Stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie;
j. Utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć;
2. W ramach zajęć sportowych Klub uprawniony jest do dokonywania podziału uczestników pod
względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczany jest przez trenera lub
Kierownika Klubu, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji.
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3. Klub jest uprawniony do dokonywania zmian w grafiku zajęć sportowych, o czym Członkowie
Klubu i Opiekunowie informowani są niezwłocznie.
4. Klub jest uprawniony do organizacji zajęć sportowych przy uczestnictwie innego
instruktora/trenera niż wskazany w grafiku, a w wyjątkowych sytuacjach do odwołania zajęć
sportowych. W przypadku odwołania zajęć zostaną wyznaczone zajęcia zamienne lub Klub
dokona stosownego obniżenia opłaty za dane zajęcia.
5. W przypadku nieobecności Członka Klubu na zadeklarowanych zajęciach sportowych jest on
uprawniony do uczestnictwa (odrobienia), w zajęciach innej grupy, o ile pozwala na to liczba jej
uczestników, pod warunkiem zgody kierownika klubu lub kierownika wyjazdu.
6. Nieuczestniczenie w zajęciach nie powoduje możliwości obniżenia ani zwrotu uiszczonej opłaty.
7. Rodzice / Opiekunowie prawni Członków Klubu zobowiązani są powstrzymać się od ingerencji w
sprawy organizacyjne podczas treningów i obozów, a wszelkie uwagi zobowiązani są zgłaszać
wyłącznie Kierownikowi Klubu.
§3 Postanowienia porządkowe
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, na którym
odbywają się zajęcia.
2. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia sportowe oraz na obozach sportowych
obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków
odurzających.
3. Zabronione jest samowolne oddalanie się (opuszczanie terenu), podczas zajęć lub czasu na
odpoczynek bez zgody instruktora.
4. Koszty za szkody wyrządzone przez Członków Klubu w trakcie zajęć sportowych oraz obozów
ponosi Rodzic / Opiekun.
5. Członkowie Klubu niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowujący się
w sposób nieodpowiedni czy też zagrażający bezpieczeństwu innych mogą zostać odsunięci od
uczestnictwa w zajęciach sportowych. O fakcie wydalenia, Klub niezwłocznie powiadomi
Rodzica/Opiekuna, który zobowiązuje się do niezwłocznego stawiennictwa w miejscu
prowadzenia zajęć sportowych i odbioru uczestnika na koszt własny, bez prawa żądania zwrotu
części wynagrodzenia za pozostały czas trwania zajęć/obozu.
6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Klubu. Nieodpowiednie
zachowania w trakcie wyjazdów Rodzinnych lub treningów będą skutkowały zakazem
uczestnictwa w kolejnych wyjazdach.
7. Opiekun zobowiązuje się zagwarantowania dziecku sprawnego sprzętu sportowego
wymaganego dla uprawiania danej dyscypliny sportowej. W przypadku posiadania strojów
klubowych, zalecane jest korzystanie ze strojów klubowych.
§4 Treningi narciarskie, obozy sportowe
1. Treningi i obozy organizowane są dla członków Klubu oraz osób trzecich. Klub gwarantuje
Członkom Klubu pierwszeństwo zapisu na zajęcia/obozy oraz preferencyjne warunki cenowe.
2. Uczestnictwo w obozie jest dodatkowo płatne.
3. Warunkiem wpisania dziecka na listę obozową jest zgłoszenie uczestnictwa dziecka mailem na
adres biuro@ryskalski.pl oraz wpłata zaliczki w podanym przez organizatora terminie na
rachunek bankowy Klubu.
4. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest uregulowanie całej opłaty za obóz w terminie do 14 dni
przed rozpoczęciem obozu (wpłata na rachunek bankowy Klubu) oraz przekazanie wypełnionej
karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu.
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5. W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników, Klub uprawniony jest do
zaproponowania organizacji obozu na zmienionych warunkach. W przypadku braku akceptacji
obóz nie dochodzi do skutku, a Klub zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych zaliczek.
6. W przypadku wycofania uczestnika z treningów/obozu, wpłacona zaliczka nie podlega
zwrotowi, chyba że w miejsce wycofującego się uczestnika zapisu dokona inny uczestnik.
7. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia posiadania przez Uczestnika w trakcie Obozu,
odbywającego się poza granicami Polski, dokumentu tożsamości w postaci tymczasowego
dowodu osobistego lub paszportu.
§5 Postanowienia Końcowe
1. Klub uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie
w terminie 7 dni od dnia jego publikacji na stronie internetowej Klubu. Zmiany nie mają wpływu
na stosunki prawne powstałe wcześniej, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze wszystkich stosunków klubowych, a zwłaszcza z zawartej
Umowy uczestnictwa w Klubie Sportowym rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Klubu.
3. Wszelkie zmiany zawartych umów oraz ich rozwiązanie i wypowiedzenie, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych poszczególnymi umowami oraz niniejszym Regulaminem
zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych
podczas zajęć i obozów sportowych do celów promocyjnych i informacyjnych
6. Klub prowadzi stronę internetową pod adresem: www.ryskalski.pl
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2018.
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