REGULAMIN ZAJĘĆ
*STARS* CHEERLEADERS
AMS – Akademii Młodego Sportowca
sezon 2019/2020
1. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane są przez AMS - Akademię Młodego
Sportowca – Dominiki i Karola Nowakowskich (zwanymi dalej Organizator lub AMS).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji zajęć ogólnorozwojowych,
tanecznych i akrobatycznych dla dziewczynek w wieku 4-14 lat o nazwie STARS
Cheerleaders, warunki uczestnictwa w zajęciach oraz obowiązki Stron.
3. Podstawę świadczenie między stronami stanowi podpisanie przez Rodziców / Prawnych
Opiekunów dziecka Deklaracji oraz niniejszego Regulaminu i zatwierdzenie przez
Organizatora.
4. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych wyznaczonych przez Organizatora w różnych
grupach wiekowych, mają charakter dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wszechstronnie –
fizycznie i mentalnie rozwijających uczestników zajęć. Trwają 60 minut.
5. Ustalona stała liczba zajęć w miesiącu 1x w tygodniu- 4; 2x w tygodniu- 8; Niektóre miesiące
mają większą, inne mniejszą liczbę zajęć z uwagi na ilość dni w kalendarzu w danym
miesiącu, ale w perspektywie roku wszystko się wyrównuje, a odpłatność zostaje zawsze taka
sama.
6. Uczestników zajęć oraz Rodziców / Prawnych Opiekunów obowiązuje znajomość
i przestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminów obiektów gdzie prowadzone są zajęcia.
7. Na zajęciach dziecko przebywa pod opieką wykwalifikowanego Trenerki posiadającej
uprawnienia zawodowe do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi. Zajęcia prowadzone są
z należytą starannością.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany stroju przed wejściem na obiekty sportowe – hala
sportowa – koniecznie obuwie zmienne, koszulka sportowa oraz krótkie spodenki, leginsy.
9. Zajęcia przez cały rok szkolny odbywają się na sali gimnastycznej.
10. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia jest godziną ich rozpoczęcia. Prosimy
o wcześniejsze przybycie (ok. 5-15 min.) i przygotowanie się do zajęć.
11. Uczestnik zajęć zostaje odprowadzony na miejsce treningu (salę, boisko) przez
Rodzica/Opiekuna i następuje przekazanie dziecka pod opiekę trenera. Rodzic/Opiekun
ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do zajęć (przebranie się w szatni przed
i po zajęciach).
12. Bezpośrednio po zajęciach dziecko wraca pod opiekę Rodzica/Opiekuna.
13. Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce przez zajęciami i po
zajęciach w szatni, holu, korytarzach, parkingu, powrocie do domu. Z uwagi na konieczność
zapewnienia opieki dzieciom przebywającym na boisku czy sali trener nie może opuścić
miejsca pracy, chyba, że będzie miało miejsce nagłe zdarzenie.
14. Rodzice / Prawni Opiekunowie oświadczają, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział
w zajęciach sportowych i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu oraz, że uczestnik posiada ważne ubezpieczenie NW.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone i zagubione w czasie zajęć.
Każdy uczestnik powinien mieć podpisane wszystkie rzeczy typu: bidony, butelki, worki na
sprzęt czapeczki czy inne gadżety. Organizator przechowuje rzeczy znalezione maksymalnie
7 dni – po tym czasie zostaną one wyrzucone.
16. Harmonogram, rodzaje grup, opłaty i miejsca zajęć podane są na stronie www.ams-sport.pl.
17. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun
zostanie poinformowany przez Organizatora SMSem i/lub przez stronę na facebook’u,
najpóźniej na 1 godzinę przed treningiem.
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18. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zajęcia będą odrabiane w terminie
i miejscu ustalonym przez Organizatora zachowując ustaloną liczbę zajęć w miesiącu.
19. Rozliczeń dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc z góry).
20. W przypadku dołączenia dziecka w innym terminie niż na początku miesiąca obowiązuje
proporcjonalne rozliczanie, prosimy o kontakt. Wszelkich wpłat dokonujemy na konto
bankowe.
21. W przypadku nieobecności dziecka w danym miesiącu odpłatność pozostaje bez zmian, ale
z możliwością odrobienia zajęć w innym terminie lub dowolnej lokalizacji.
22. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć w przypadku, gdy opóźnienie
za zajęcia przekracza 2 miesiące.
23. W przypadku dłuższej nieobecności (minimum 4 tygodnie) należy powiadomić o tym
Organizatora. W tym przypadku odpłatność nie jest naliczana.
24. W przypadku rezygnacji z zajęć należy powiadomić Organizatora na piśmie lub drogą
elektroniczną. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w trakcie miesiąca nie uprawnia do
ubiegania się o zwrot części kosztów i wymaga opłaty pełnej składki.
25. Na obiektach sportowych przebywają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach, czyli
kadra trenerska oraz uczestnicy zajęć. Opiekunowie nie przebywają na sali gimnastycznej
czy innych obiektach sportowych – wyjątek stanowią pierwsze zajęcia. Ponadto w celu
zapewnienia komfortu psychicznego uczestników, Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się
nie kontaktować z dziećmi podczas zajęć by ich nie dekoncentrować.
26. Stałym Uczestnikom zajęć przysługują bezpłatne gadżety oraz wstępy na eventy
organizowane przez Organizatora.
27. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w siedzibie Organizatora i przetwarzane tylko
w celach ewidencyjnych. Organizator nie udostępnia danych innym podmiotom czy firmom.
28. Rodzice / Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie przez AMS wizerunku
uczestnika – zdjęcia, filmy i ich publikację na stronach www, fanpage’u, materiałach
informacyjnych tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, marketingowych i statystycznych.
W przypadku braku zgody na ww – Rodzic / Opiekun Prawny zobowiązany jest złożyć
stosowne oświadczenie w formie pisemnej ciągu 7 dni od dołączenia do AMS. Pełna klauzula
RODO znajduje się u Organizatora.
29. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
30. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
31. Regulamin wchodzi w życie 8 sierpnia 2020r. Wszelkie zmiany regulaminu będą przekazywane
Rodzicom / Opiekunom Prawnym i wymagają formy pisemnej.

Akceptuję wszystkie warunki zawarte w regulaminie.

DATA oraz Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego

---- wprowadzamy dzieci w świat sportu ----

---- Sport – Taniec – Muzyka – Akrobatyka - Zabawa ----

www.ams-sport.pl
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