REGULAMIN
Regulamin uczestnictwa w zajęciach Kalisteniki zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje
wszystkie osoby, zwanej dalej „Uczestnikami, które uczestniczą w zajęciach Kalisteniki,
organizowanych przez SKILLFLO Michał Radomyski NIP: 5213511738, REGON: 145553241,
ul. Sielecka 1A/8 00-738 Warszawa, zwane dalej Organizatorem zajęć.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem zajęć jest popularyzowanie aktywności: kalisteniki, gimnastyki
sportowej,
rozciągania, kultury fizycznej, promowanie aktywnego i zdrowego spędzania
wolnego czasu, wzmocnienie ciała, a także integrowanie młodzieży oraz
dorosłych poprzez ww. sporty i aktywności
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach kalisteniki, jest spełnienie
wszystkich
wymagań/warunków stawianych przez Organizatora
zajęć.
3. Każdy uczestnik zajęć kalisteniki, zobowiązuje się przestrzegać warunków
niniejszego
Regulaminu.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać
Organizatorowi
zajęć udzieloną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na uczestnictwo w
zajęciach.
2. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym
zakresem
uprawianie wybranego w ramach zajęć
sportu.

3. Uczestnicy chcący brać czynny udział w zajęciach są zobowiązani do
odgórnego
uregulowania ustalonej kwoty za uczestnictwo w zajęciach sportowych. Płatności
należy dokonać przelewem, na konto wskazane przez Organizatora zajęć. Numer
konta podany zostanie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w mailu zwrotnym.
Kwota ta również jest przeznaczona na amortyzację i zakup sprzętu sportowego do
treningu.

III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ Z KALISTENIKI
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania wygodnego stroju sportowego, a na
zajęciach
kalisteniki ćwiczymy boso lub w skarpetkach, bądź butach
gimnastycznych.
2. Noszenie biżuterii i innych ozdób w trakcie trwania zajęć jest zabronione ze
względu
bezpieczeństwa.
3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
wydawanym
przez osoby prowadzące zajęcia z
kalisteniki.
4. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność. Na zajęcia należy przychodzić 10
minut
przed godziną rozpoczęcia. W przypadku spóźnień powodujących jakiekolwiek
zaburzenie porządku zajęć, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w
zajęciach kalisteniki.
5. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń
wskazanych
przez prowadzącego odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego
stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizycznego ćwiczącego, ma on
obowiązek zgłosić to osobie prowadzącej zajęcia.

6. Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić, wcześniej przebyte choroby lub kontuzje,
które uniemożliwiają mu swobodne wykonywanie ćwiczeń. W innym przypadku nie
poinformowanie o tym prowadzącego zajęć, a w przypadku doznania urazu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
.

7. W zajęciach kalisteniki mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie
posiadają przeciwwskazań do wykonywania takiego rodzaju wysiłku
fizycznego.
8. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć
powinien zgłosić ten fakt prowadzącemu i poinformować go o swojej dolegliwości.
9. Oddalanie się od miejsca prowadzenia zajęć kalisteniki, bez
wcześniejszego poinformowania osoby prowadzącej jest zabronione.
10. Uczestnicy biorący udział w zajęciach kalisteniki, uczestniczą na własne
ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do zajęć każdy przyjmuje do
wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne
następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu
ćwiczeń w czasie zajęć z kalisteniki.
12. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika, w tym zachowania
zagrażającego, zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i/lub innych uczestników
bądź zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć w grupie,
Organizator zajęcia z kalisteniki ma prawo do wyciągnięcia wobec Uczestnika
konsekwencji, obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez
prowadzącego ćwiczeń lub zakaz uczestnictwa w danym treningu. Jeśli usunięcie
Uczestnika nastąpiło z jego winy, nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów za
uczestnictwo w zajęciach.
13. Uczestnik z powodów osobistych nie mogący uczestniczyć w danym dniu na
zajęciach po uprzednim zgłoszeniu mailowo ma prawo odrobić zajęciach w innym
terminie w ramach aktywnego karnetu, ale nie dłużej niż do końca jego trwania.
13.1 Uznajemy usprawiedliwienia, przeniesienie do innej grupy, odrabianie zajęć,
inne sytuacje związane z zajęciami za potwierdzone i uzgodnione tylko drogą
mailową.

13.2 Osoba która po skończeniu karnetu poinformowała, że nie będzie obecna w
następnym tygodniu, jednak pojawi się za jakiś czas, w celu rezerwacji miejsca,
zobowiązana jest do opłacenia karnetu. W przeciwnym razie będzie automatycznie
skreślana z listy.
13.3 Osoba której skończył się karnet, a która nie przedłużyła jego trwania lub nie
skontaktowała się z Organizatorem w ciągu 7 dni od daty końca karnetu, zostanie
automatycznie usunięta z listy uczestników.
13.5. Osoba, która dokonała opłaty za karnet, a mimo to nie pojawiła się na zajęciach,
ale skontaktuje się z Organizatorem, by usprawiedliwić nieobecność, będzie mogła
rozpocząć karnet od momentu przyjścia, jednak nie później niż 4 tygodnie.
13.6 W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu, po okresie 4 tygodni od dokonania
wpłaty, karnet uznany będzie za nieważny, a w przypadku chęci uczestniczenia w
późniejszym czasie, wymagane będzie ponowne wykupienie karnetu,

14. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach kalisteniki po spożyciu jakiejkolwiek
dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
15. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu
sportowego oraz miejsca treningowego
.

Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika
ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice
lub opiekunowie prawni.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w
szatni.
17. Organizator mogą według swojego uznania i ze względu bezpieczeństwa dla
Uczestników, ograniczyć liczbę osób biorących udział w zajęciach.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne i wartościowe przynoszone
przez uczestników na zajęciach. Zaleca się zabranie ich ze sobą na salę i pozostawienie
ich w widocznym, bezpiecznym miejscu.
Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora
zajęć w celach marketingowych: zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika zajęć
kalisteniki. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatny i
obejmuje w szczególności rozpowszechnianie zdjęć i filmów poprzez ich publikację:

- kalisteniczny.pl
- instagram.com/kalisteniczny
- facebook.com/kalisteniczny
A także we wszelkich materiałach reklamowych Organizatora zajęć, w tym w szczególności
na witrynach internetowych lub ulotkach reklamowych Organizatora zajęć. Uczestnik może w
każdym czasie wystąpić do Organizatora zajęć o zaprzestanie publikacji materiałów z
własnym wizerunkiem. Organizator zajęć dołoży wszelkich starań, aby taka prośba została
jak najszybciej spełniona.

25 maja 2018 r. zaczął obowiązywać 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
„RODO”. Wobec powyższego oraz w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO
uprzejmie informuję osoby biorące udział w zajęciach sportowych „
Treningi Kalisteniki”, iż:

1) Administratorem danych jestSKILLFLO Michał Radomyski NIP: 5213511738, REGON:
145553241, ul. Sielecka 1A/8 00-738 Warszawa.
2) Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail:

trening@kalisteniczny.pl
 ) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w
3
celu:
a) zapewnienia możliwości udziału w zajęciach sportowych (listy obecności oraz rozliczenia
finansowe z uczestnikami zajęć),
b) przekazywania wszelkich istotnych informacji związanych z zajęciami sportowymi,
c) informowania o innych wydarzeniach sportowych (prelekcjach, szkoleniach, dodatkowych
treningach).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych (wizerunku oraz danych identyfikacyjnych na portalach
społecznościowych – imię/imiona i nazwisko, ew. pseudonim) są inni użytkownicy tych portali.
Regulamin zaakceptowany przez Panią/Pana przewiduje możliwość udostępniania zdjęć z zajęć
sportowych we wskazanych na wstępie grupach w portalach społecznościowych w celach
marketingowych, promocji gimnastyki jako formy sportu oraz integracji społeczności
gimnastycznej. Pani/Pan wyraziliście zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych
podpisując przedmiotowy Regulamin przed rozpoczęciem zajęć. Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać również udostępnione na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego (np. na żądanie sądu lub Policji).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości brania udziału w
zajęciach sportowych przez okres, w którym Pani/Pan będziecie brali udział w tych zajęciach.
Rezygnacja z udziału w zajęciach oznaczać będzie usunięcie Pani/Pana danych osobowych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w zajęciach
sportowych wskazanych na
wstępie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie 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 przez
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie: https://trening.kalisteniczny.pl

