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REGULAMIN WEEKENDOWYCH SPORTOWYCH WARSZTATÓW DLA DZIECI 

 

1. Organizatorem warsztatów zimowych dla dzieci jest Wrocławska Sekcja Aikido oraz 
Mae Keage Kyokushin Team 

2. Warsztaty odbywają się w terminie 13–14 lutego 2021 r. w godzinach od 16:00 (sobota) 
do 10:00 (niedziela) we Wrocławskiej Sekcji Aikido / Mae Keage Kyokushin Team przy 
ulicy Grabiszyńskiej 281. 

3. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku 6 - 12 lat, które zostaną wpisane 
na listę przez swoich rodziców/opiekunów. Warunkiem wpisania dziecka jest 
wypełnienie formularza na stronie internetowej lub dostarczenie do organizatora 
papierowej wersji formularza zgłoszenia oraz zaakceptowanego regulaminu. 

4. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Opłata za warsztaty wynosi 100 zł Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 10 lutego 

2021 r. gotówką u instruktorów. Nieuregulowanie płatności do tego terminu skutkuje 
wykreśleniem z listy uczestników. 

6. Zajęcia podczas warsztatów odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców. 
7. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w strój do ćwiczeń na sali (koszulka, 

spodnie dresowe, klapki), a także w przybory toaletowe i ręcznik oraz własny kubek lub 
bidon. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobligowani do punktualnego przyprowadzania 
oraz odbierania dziecka z warsztatów. 

9. Dziecko może być odebrane z warsztatów jedynie przez osoby do tego uprawnione 
wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

10. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

a. podporządkowywać się poleceniom wychowawców i osób prowadzących zajęcia, 
b. przestrzegać regulaminu warsztatów, 
c. brać udział w realizacji programu warsztatów, 
d. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
e. nie oddalać się z miejsca trwania warsztatów, 
f. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. 

11. Kadra warsztatów jest zobowiązana do: 

a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, 
b. sprawowania opieki nad uczestnikami podczas trwania warsztatów,  
c. organizacji czasu oraz zajęć dla uczestników warsztatów, 
d. zapoznania uczestników warsztatów z warunkami i wymogami bezpieczeństwa 

i higieny oraz pouczenia o możliwych niebezpieczeństwach, 
e. konsekwentnego egzekwowania i przestrzegania regulaminu warsztatów, 
f. realizowania planu warsztatów. 

 
12. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub ich 

opiekunowie prawni. 
13. Organizator zapewnia uczestnikom kolację oraz śniadanie  
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, 

a w szczególności: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych rzeczy 
wartościowych. Nie zaleca się posiadania przez uczestników ww. rzeczy w czasie trwania 
warsztatów. 
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15. Samowolne oddalenie się z miejsca odbywania się warsztatów, niezdyscyplinowanie 
i nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 
wykluczeniem z listy uczestników bez zwrotu kosztów. 

16. Na warsztatach obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu 
i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, wychowawców i instruktorów. 

17. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów nie później niż 2 dni przed 
ich planowym rozpoczęciem. 

18. Organizator zwraca opłatę w pełnej wysokości, jeżeli odwołanie imprezy nastąpi z jego 
winy. 

19. Organizator nie zwraca wpłaty, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w dniu rozpoczęcia 
warsztatów.  

20. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników warsztatów, których 
rodzice/opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie 
i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego 

21. Trenerzy, Uczestnicy, Opiekunowie Prawni i wszystkie inne osoby przebywające na 
terenie obiektu, na którym odbywają się warsztaty, stosować się będą ściśle do 
aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego zajęć udostępnionych w widocznym 
miejscu na terenie obiektu, pod sankcją tymczasowego lub ostatecznego usunięcia z 
zajęć. 

22. Złożone przez Uczestnika / Opiekuna Prawnego oświadczenie o świadomym 
uczestnictwie w zajęciach, w okresie i pomimo pandemii COVID-19, równoznaczne z 
przyjęciem na siebie pełnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za ewentualne 
zarażenie wirusem SARS-CoV-2, pozostaje wiążące bez zmian. 
 

 

                                                                                               ………………………………………………………………………… 
Wrocław, ……………………………..           Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


