
REGULAMIN ZAJĘĆ 

 

1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady uczestnictwa w grupowych zajęciach  

o charakterze taneczno – ruchowym w przypadku GRUP TRENINGOWYCH i 

zawierających elementy wiedzy teoretycznej i pozwalających nabyć umiejętności 

praktyczne z zakresu tańca w przypadku GRUP TURNIEJOWYCH organizowanych przez 

Uczniowski Klub Sportowy ŚREM 

 

I. Zasady ogólne 

1. W Zajęciach mogą brać udział osoby: 

a. które podpisały umowę o udział w Zajęciach (Umowa) – w przypadku osób 

małoletnich umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy bądź inny opiekun prawny; 

b. nie posiadające wymagalnych zobowiązań wynikających z Umowy; 

c. które złożyły oświadczenia* lub zaświadczenia lekarskie, że stan zdrowia osoby, 

której dotyczy pozwala na udział w Zajęciach; 

d. które nie zostały wykluczone z Zajęć przez Trenera; 

e. które zostały dopuszczone do udziału w Zajęciach przez Trenera pomimo nie 

spełniania warunków określonych wyżej 

f. które w terminie opłaciły ratę miesięczną zawartą w Załączniku nr 2 do Umowy  

2. Uczestnicy Zajęć powinni: 

a. być przygotowani do udziału w zajęciach najpóźniej na 5 minut przed zajęciami; 

b. szczególnie dbać o higienę osobistą; 

c. uczestniczyć w zajęciach w czystym i wyprasowanym stroju treningowym 

zaakceptowanym przez Klub; 

d. niezwłocznie wykonywać wszelkie polecenia, w  tym również organizacyjne, 

wydawane przez osobę prowadzącą Zajęcia (Trener); 

3. W czasie zajęć zabronione jest: 

a. noszenie obuwia innego, niż sportowe; 

b. noszenie jakichkolwiek ozdób takich, jak zegarki, łańcuszki, pierścionki, sygnety, 

 kolczyki itp; 

c. prowadzenie nieuzasadnionych rozmów; 

d. opuszczanie sali ćwiczeń bez zgody Trenera; 

 

4. Na sali ćwiczeń, w obiekcie, w którym znajduje się sala ćwiczeń, oraz w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie zakazane jest palenie papierosów, a także nie wolno 

spożywać ani wnosić na salę ćwiczeń innych napojów, niż woda oraz jedzenia. 

5. Zabrania się wnosić do szatni oraz na salę ćwiczeń jakichkolwiek substancji chemicznych, 

w tym również odżywek, lekarstw, witamin itp. bez wyraźnej zgody Trenera; 

 

 

 



II. Zasady szczegółowe 

1. Uczestnicy Zajęć są zobowiązani okazywać sobie wzajemnie szacunek i pomoc; 

2. Uczestnicy zajęć reprezentują różny poziom umiejętności i predyspozycji, a okoliczność 

ta nie może stanowić podstawy do odmowy wykonywania poleceń Trenera, w 

szczególności odmowy wykonywania zadań treningowych określanych przez Trenera; 

3. Uczestnicy Zajęć powinni wykonywać ćwiczenia w sposób bezpieczny dla zdrowia 

swojego i innych uczestników; 

4. W przypadku czasowej, bądź trwałej niedyspozycji, chorób, schorzeń lub kontuzji 

uczestnik Zajęć jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Trenera i zastosować się do 

Jego decyzji co do  możliwości brania udziału w Zajęciach przez uczestnika; 

5. Każdy uczestnik Zajęć bez pisemnej zgody Organizatora nie może uczestniczyć w 

zajęciach tanecznych tego samego stylu w innej Szkole Tańca lub Klubu. Udział bez 

zgody Organizatora może się wiązać z zawieszeniem lub skreśleniem z listy uczestników, 

a w sytuacjach uzasadnionych, nawet poniesieniem kosztów dotychczasowego szkolenia.  

6. Każdy uczestnik Zajęć jest zobowiązany do szanowania miejsca, w którym się one 

odbywają, a także wszelkich elementów wykorzystywanego sprzętu szkoleniowego; 

Zniszczenie lub uszkodzenie sali ćwiczeń, jej wyposażenia lub sprzętu treningowego 

może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie uczestnika Zajęć lub 

Jego opiekunów prawnych; 

7. Jedyną osobą prowadzącą Zajęcia jest Trener; nikt inny bez wyraźnego przyzwolenia 

Trenera nie może uczyć i wydawać poleceń innym uczestnikom Zajęć bez zgody Trenera; 

8. Rodzice (opiekunowie) i inne osoby stanowiący widownię w czasie odbywających się 

Zajęć nie mogą brać udziału w zajęciach i przeszkadzać w ich prowadzeniu; w 

szczególności winni zająć miejsca wskazane przez Trenera i podporządkowywać się 

bezwzględnie Jego poleceniom organizacyjnym i porządkowym; 

 

IV. Postanowienia końcowe 

Wszelkie wątpliwości co do sposobu prowadzenia zajęć, a także odnośnie interpretacji i 

stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Trener prowadzący Zajęcia, a od jego decyzji 

przysługuje odwołanie do Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ŚREM.  

 

 

           ……....………………………………………. 

       (Data i podpis Zleceniodawcy) 

 

 


