
 
 

REGULAMIN 
Zajęć indywidualnych 

 
§1 

Informacje ogólne 
 

1. Indywidualne zajęcia w ALB organizowane są w ramach 
działalności Klubu Sportowego AZS AWFiS – sekcji Akademia 
Leszka Blanika AZS AWFiS. 

2. Zajęcia prowadzone są na obiekcie – Hala Gimnastyczna Leszka 
Blanika Centrum Innowacyjne Wdrożeniowe AWFiS w Gdańsku. 
Na życzenie uczestnika/rodzica/opiekuna możliwe jest 
odbywanie zajęć na zewnątrz obiektu lub z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość np. Skype. 

3. Głównym celem zajęć jest: 
 rozwijanie sprawności specjalnej wśród gimnastyczek 

uprawiających sport wyczynowo, 
 nauka oraz doskonalenie elementów gimnastycznych na 

przyrządach, 
 podnoszenie umiejętności zawodników trenujących 

gimnastykę wyczynowo. 
4. Za wszystkie sprawy związane z prowadzeniem zajęć 

odpowiedzialny jest koordynator zajęć zwany dalej 
„Koordynatorem”. 
 

§2 
Uczestnicy zajęć 

 
1. Uczestnikiem zajęć może być zawodniczka posiadając licencję 

PZG, która ukończyła minimum 4 lat. 
2. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się do wykonywania 

poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń 
oraz przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

3. Każdy uczestnik zajęć sportowych musi posiadać odpowiedni 
strój oraz wymagany sprzęt gimnastyczny w zależności od 
zaawansowania. Obowiązkiem jest posiadanie skarpet na 
zmianę. 

4. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odmowy wykonania 
ćwiczenia, gdy uzna, że jest ono niebezpieczne dla jego stanu 
zdrowia. Odmowa musi być zgłoszona do trenera 
prowadzącego zajęcia. Trener ma prawo do późniejszego 
wyjaśnienia takiej odmowy z rodzicami / opiekunami dziecka. 

5. Obowiązkiem rodzica / opiekuna / uczestnika jest wcześniejsze 
zgłoszenie problemów zdrowotnych, które mogą być 
przeciwskazaniem do uczestnictwa w zajęciach. 

6. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są dbać o sprzęt 
sportowy znajdujący się na Hali. W przypadku umyślnego 
uszkodzenia sprzętu koszty naprawy ponosi rodzic / opiekun 
prawny / uczestnik. 

7. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest: 
a) przesłać mailowo na adres biuro@akademiablanika.pl 

podpisane dokumenty: 
- podpisany regulamin zajęć, w przypadku osoby 
niepełnoletniej regulamin winien być podpisany przez 
rodzica/opiekuna prawnego, 
- podpisane oświadczenie o ochronie danych osobowych 
RODO, 

- oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych 
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej 
http://akademiablanika.pl/ind/  

b) dokonać opłaty za zajęcia na konto najpóźniej jeden dzień 
przed zajęciami, a w przypadku zapisu na zajęcia w ten sam 
dzień przynieść potwierdzenie wpłaty przed zajęciami. 

 
§3 

Organizacja Zajęć 
 

1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli i są 
prowadzone przez kadrę trenerską sekcji Akademia Leszka 
Blanika AZS AWFiS. 

2. Minimalny czas trwania zajęć indywidualnych to 60 min. 
Dostępne są również opcje treningu 90 lub 120 min. 

3. Zapisów na zajęcia dokonujemy stronę: 
http://akademiablanika.pl/ind/ 

4. Na zajęcia zapisujemy się do wybranego trenera na 
określony dzień i godzinę. 

5. Opłaty należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć na 
rachunek bankowy: KS AZS AWFiS 13 1750 0012 0000 0000 
3503 6075. 

6. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient 
zobowiązuje się do poinformowania trenera najpóźniej na 
24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich 
odwołania. 

 w przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej powyżej, 
zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez trenera 
i uczestnika terminie. 

 w razie braku informacji o odwołaniu zajęć w czasie 
krótszym niż 24 godziny przed ich planowym odbyciem, 
zajęcia traktowane są jako zrealizowane, oraz nie 
przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej 
kwoty. 

 w sytuacji spóźnienia uczestnika, zajęcia nie zostaną 
przedłużone o dodatkowy czas. 

7. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy 
trenera, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć 
w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając 
preferencje godzinowe klienta. 

8. Dopuszcza się możliwość wykupienia pakietu 10 zajęć 
w cenie promocyjnej.  

9. Rodzice nie mogą przebywać na sali treningowej podczas 
prowadzonych zajęć. 

10. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej 
zajęcia. 

11. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć 
bez zgody trenera lub Koordynatora. 

 
 

 
 

____________________________ 
Rodzic/opiekun prawny/uczestnik 


