Kraków, 26.02.2021 rok
Regulamin uczestnictwa w zajęciach
1. Uczestnik zajęć ma obowiązek na trening przychodzić punktualnie.
2. Na zajęciach obowiązuje czysty i schludny ubiór sportowy.
3. Na zajęciach jak i w całym obiekcie jest całkowity zakaz spożywania napoi
alkoholowych i palenia papierosów.
4. Podczas treningu nie wolno spożywać żadnych posiłków ani żuć gumy czy
jeść cukierków itp.
5. Podczas trwania treningu jest zakaz spożywania napoi gazowanych i
słodzonych.
6. Na treningu osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką prowadzącego i nie
wolno jej opuścić sali bez zgody prowadzącego zajęcia.
7. Osoba niepełnoletnia przed rozpoczęciem treningu i po jego zakończeniu
jest pod opieką opiekuna.
8. W trakcie zajęć opiekunowie nie mogą przebywać na sali sportowej, lecz
powinni czekać na dziecko przed salą.
9. Na salę nie wolno wchodzić, jeśli nie znajduje się na niej prowadzący
trening, na salę wchodzimy punktualnie.
10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wykonywania poleceń prowadzącego
zajęcia mieszczących się w zakresie działań sportowych.
11. Uczestnicy mają obowiązek zwracać się do siebie nawzajem i do
prowadzącego zajęcia z należnym szacunkiem.
12. Po skończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić budynek
pozostawiając go w takim stanie jak przed przyjściem.
13. Na trening mogą przychodzić tylko osoby zdrowe beż żadnych dolegliwości
czy gorączki.
14. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych należy niezwłocznie
o tym poinformować prowadzącego zajęcia.
15. W przypadku wprowadzania restrykcji związanych ze stanem epidemicznym
uczestnik ma obowiązek stosować się do aktualnie panujących wytycznych.
16. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 5 do 65 roku życia.
17. Za uszkodzenia sali i sprzętów treningowych odpowiada osoba, która
dopuściła się zniszczeń a w przypadku osoby niepełnoletniej prawny
opiekun.
18. W przypadku niestosowania się do regulaminu zajęć uczestnik może zostać
usunięty z grupy i przekazany pod opiekę rodzicom lub innym opiekunom
sprawującym nad dzieckiem opiekę na czas przyprowadzenia na zajęcia.
19. W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty tj.
zaświadczenia lekarskie czy wymagane dodatkowe oświadczenia.
20. W przypadku odwołania zajęć lub zmiany godziny czy lokalizacji treningu
uczestnicy będą informowani poprzez stronę www.ksws.pl i, lub stronę na
fb

