Regulamin korzystania z zajęć badmintona w CS Akademos
1. Uczestnictwo w zajęciach badmintona organizowanych w Centrum Sportu AKADEMOS, jest jednoznaczne z
akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wpisaniu na listę uczestników oraz po uiszczeniu opłaty za wybraną
wcześniej opcję treningową, w formie zakupu karnetu treningowego.
3. Cennik umieszczony jest na stronie akademos.pl/oferta/badminton oraz na stronie www.badmintonlublin.pl.
4. Wykupienie karnetu przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę treningową.
5. Płatności za karnet na zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać z góry najpóźniej w dniu ostatnich zajęć
poprzedniego miesiąca, na następny termin.
6. Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
7. Wykupione a nie zrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
8. Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia kontynuacji.
9. Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności karnetu gwarantuje miejsce w grupie w kolejnym miesiącu.
10. Brak opłaty za karnet na ostatnich zajęciach miesiąca automatycznie skreśla uczestnika z listy osób zapisanych
na zajęcia w kolejnym miesiącu.
11. Płatności za trening indywidualny uczestnik zobowiązany jest dokonać przed przystąpieniem do zajęć.
12. Opłaty można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą według aktualnego cennika.
13. Nieobecność uczestnika treningów na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej
umniejszenia.
14. Istnieje możliwość odrobienia zgłoszonej w terminie nieobecności na następujących warunkach:
− Tylko zgłoszone w terminie poprzedzającym nieobecności podlegają możliwości odrobienia. W przypadku
braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej po terminie - zajęcia przepadają. UWAGA: rezerwując
miejsce i nie informując o nieobecności odbiera się możliwość uczestnictwa w zajęciach innym osobom.
− Termin zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach mija najpóźniej o godzinie 12:00 w dniu zajęć,
− Nieobecności należy zgłaszać wyłącznie mailowo sport@akademos.pl lub przez SMS 663-123-109. Termin
odrobienia zajęć należy uzgodnić w recepcji.
− Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca, po uprzedniej rezerwacji
terminu w recepcji.
− Nieobecność na zajęciach treningowych można odrobić tylko w terminie do 14 dni od daty nieobecności.
− Zajęcia można odrabiać zarówno przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności.
− W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia, bez
uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
− Zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
− Nie ma możliwości przepisania nieobecności na tę samą grupę, na którą wykupiło się kolejny karnet.
− CS Akademos zobowiązuje się do umożliwienia odrobienia zajęć w przypadku, gdy są one odwołane z
przyczyn leżących po stronie organizatora.
15. W przypadku długotrwałej nieobecności np. choroby, leczenia szpitalnego, rehabilitacji, itp. można zawiesić
karnet, a opłata za zawieszone zajęcia przejdzie na kolejny miesiąc.
16. Zawodnik może wejść na halę sportową tylko i wyłącznie w zmiennym, niebrudzącym obuwiu.
17. Na zajęcia należy przychodzić minimum 10 min. wcześniej, tak aby cała grupa mogła równocześnie rozpocząć
trening o wyznaczonej godzinie. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom
zajęć.
18. CS Akademos nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu gracza spowodowany
zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku
fizycznego, jakim jest gra w badmintona, a także za kontuzje i urazy wynikające z nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa i poleceń trenera.
19. CS Akademos nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.

Postanowienia dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
1. Rodzic/prawny opiekun jest odpowiedzialny za przyprowadzenie dziecka na trening nie wcześniej niż 15 minut
przed planowanymi zajęciami i za odebranie go punktualnie po treningu.
2. CS Akademos nie ponosi odpowiedzialności za drogę dziecka do miejsca treningu i drogę dziecka z miejsca
treningu do domu.
3. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko w miejscach treningowych odpowiada rodzic/prawny opiekun.
4. Rodzic/prawny opiekun w żadnym wypadku nie ingeruje w trening prowadzony przez trenera.
5. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, bądź osobom trzecim przebywania na hali w trakcie prowadzenia
treningu.
6. Rodzic/prawny opiekun powinien z szacunkiem odnosić się do zawodników, trenerów i innych pracowników CS
Akademos.
Obowiązki dotyczące uczestników zajęć / zawodników
1.
2.
3.
4.

Aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyć w treningach.
Nie narażać siebie i innych na odniesienie kontuzji.
Wykonywać wszystkie polecenia wydawane przez trenera.
Odnosić się z szacunkiem do trenera, innych zawodników, rodziców, sędziów i innych pracowników obiektu oraz
zaangażowanych w działalność Klubu.
5. Szanować sprzęt sportowy udostępniony na obiekcie sportowym, gdzie odbywają się treningi i zawody sportowe.
6. Bezwzględnie przestrzegać zasad Fair Play.
Obowiązki dotyczące trenerów prowadzących zajęcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dbać o rozwój zawodników i profesjonalnie wykonywać swoją pracę.
Aktywnie prowadzić treningi.
Zawsze być przygotowanym do zajęć.
Nie narażać siebie, zawodników i innych osób na odniesienie kontuzji.
Na zajęcia stawiać się co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem.
Brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas treningu.
Z szacunkiem odnosić się do zawodników, innych trenerów i pracowników obiektu sportowego.
Dawać przykład dobrego zachowania i sportowego trybu życia.
Motywować zawodników podczas treningów.
Doceniać osoby dobrze pracujące na treningu oraz motywować tych, którzy mają problem z poprawnym
wykonywaniem poleceń.

Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
Regulamin jest dostępny na stronie akademos.pl.
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: sport@akademos.pl

Data i podpis CZYTELNY uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………………………..
Mamy swoje zasady. Dostarczamy najlepsze treningi badmintona w Lublinie, ale chcemy też
czegoś w zamian. Chcemy, aby każdy uczestnik treningów znał nasz regulamin zajęć i jeżeli nie może być na
zajęciach, żeby pamiętał o zgłoszeniu nieobecności!
Jeżeli ktoś nie przychodzi na zajęcia i nie odwołuje swojej obecności zabiera innym możliwość skorzystania
z wolnego miejsca na zajęciach i dodatkowo komplikuje plan trenera na dany trening.

