REGULAMIN “KWITNIEWSKA GYM”
(obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.)
1
„KWITNIEWSKA GYM” organizuje zajęcia sportowe, które prowadzone są przez wykwalifikowanych
trenerów w obiektach sportowych wynajmowanych przez „KWITNIEWSKA GYM”
2
Przewidywany cykl zajęć sportowych w bieżącym roku szkolnym obejmuje minimum 60 zajęć
odbywających się 2x w tygodniu lub 30 zajęć odbywających się 1x w tygodniu.
3
Ilość zajęć w poszczególnych miesiącach może się różnić . Płatności dokonujemy wyłącznie przez
stronę ActiveNow i przez system płatności Dotpay. Nie ma możliwości opłat gotówkowych czy wpłat na
konto firmy.
Opłaty za poszczególne miesiące w sezonie 2020/21
IX.2020 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
X.2020 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
XII.2020 – 3 tyg. zajęć – 75% miesięcznej opłaty
I.2021 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
II.2021 – 2 tyg. zajęć – (ferie zimowe) 50% miesięcznej opłaty
III.2021 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
IV.2021 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
V.2021 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
VI.2021 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
Cennik zajęć
ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU

CENA MIESIĘCZNA

2x 1,5 godziny
2x 1 godzina
1x 1 godzina
4x 1,5 godziny
Lekcje indywidualne
solo 60 minut
duet 60 minut

180 zł
150 zł
100 zł
320 zł
100 zł
100 zł ( 50 zł od osoby)

4
Każdy uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW od uprawiania
sportu wysokiego ryzyka we własnym zakresie. Firma Kwitniewska Gym posiada roczne ubezpieczenie dla
wszystkich zawodników NNW dla zajęć grupowych.
5
Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. Zapisanie dziecka/podopiecznego na zajęcia do
„KWITNIEWSKA GYM” następuje po prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej , zgody RODO (przez
stronę www.kwitniewska-gym.pl) oraz po automatycznej opłacie wpisowego rocznego jednorazowego w
wysokości 50 zł przez system Dotpay.
Wpisowe jest przeznaczone wyłącznie na upominki, dyplomy i nagrody dla zawodniczek.
Sprzęt gimnastyczny (przybory, materace, puzzle oraz air track’s) zapewnia organizator.
6
Opiekun prawny dziecka/podopiecznego zobowiązany jest do zapewnienia jego uczestnictwa w
zajęciach oraz zobowiązuje się do płacenia miesięcznej opłaty za uczestnictwo dziecka/podopiecznego w
zajęciach poprzez stronę ActiveNow oraz system płatności Dotpay.
7
Zniżki dla rodzeństwa: 2 dzieci - 20 zł / 3 dzieci - 30 zł mniej dla młodszego rodzeństwa.
Zniżki przyznawane są po wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora drogą mailową:
anna.kwitniewska@wp.pl
kontakt@kwitniewska-gym.pl
8
Brak należnej wpłaty do 10-go dnia miesiąca i nie zgłaszanie przyczyny może spowodować
odsunięcie dziecka od zajęć do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności. Każde opóźnienie opłaty
członkowskiej powoduje naniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł do kwoty podstawowej. Brak

opłaty powyżej jednego miesiąca jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Klubu. Ponowne
wpisanie do Klubu wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł.
9
Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego zwalnia z obowiązku dokonywania dalszych
deklarowanych opłat tylko w przypadku powiadomienia Organizatora. Powiadomienie musi być złożone
pisemnie lub na adres e-mail: anna.kwitniewska@wp.pl
kontakt@kwitniewska-gym.pl . Rezygnację należy złożyć do końca każdego miesiąca, by nie była naliczana
opłata za miesiąc kolejny.
10
Członkowie „KWITNIEWSKA GYM” zobowiązani są do przestrzegania regulaminu „KWITNIEWSKA
GYM” oraz regulaminu obiektu w którym prowadzone są zajęcia sportowe.
11
W przypadku nieobecności trenera prowadzącego daną grupę, Organizator zapewni zastępstwo na
zajęciach lub odrobienie zajęć w innym terminie, tak aby przewidywana ilość zajęć na dany semestr nie
zmieniła się. Rodzice/opiekunowie o ewentualnych zmianach zostaną poinformowani sms przez system
ActiveNow.
12
Pytania i uwagi należy kierować do Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail:
anna.kwitniewska@wp.pl, kontakt@kwitniewska-gym.pl , telefonicznie: Anna Kwitniewska-Stanisławska
502932819
13
Instruktorzy/trenerzy po zakończonych zajęciach sportowych odprowadzają dzieci do szatni. W
przypadku gdy Opiekun dziecka/ podopiecznego spóźnia się po odbiór dziecka/podopiecznego po
zakończonych zajęciach instruktorzy/trenerzy nie biorą odpowiedzialności za pozostawienie dziecka bez
opieki. Opiekun dziecka/podopiecznego wyraża zgodę aby dziecko samodzielnie mogło poczekać na
przyjazd Opiekuna w szatni lub wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu jeżeli nie
poinformowali o ewentualnym spóźnieniu telefonicznie Organizatora zajęć.
14
Ze względów organizacyjnych na czas trwania zajęć rodzice opuszczają budynek w którym
prowadzone są zajęcia sportowe.
15
Opiekun dziecka/podopiecznego bez zgody Organizatora nie może fotografować lub nagrywać
dziecka podczas zajęć klubowych.
16
Wejście na salę gimnastyczną jest dozwolone jedynie w obecności trenera - po wyrażeniu na to
zgody prowadzącego.
17
W związku z tym, że szatnie są ogólnodostępne prosimy o nie przynoszenie na zajęcia przedmiotów
wartościowych, telefonów, pieniędzy itp. Organizator i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za
zaginione rzeczy.
18
Wszelkie koszty związane z wyjazdami i startami/występami dziecka na zawodach, turniejach i
konkursach taneczno-sportowych (kostium , opłata startowa, transport, wyżywienie) pokrywane są przez
rodzica/opiekuna uczestnika zajęć .
19
Ze względu na bezpieczeństwo osób ćwiczących ubiór zawodnika musi być wygodny, nie krępujący
ruchów oraz bezpieczny. Włosy powinny być związane w sposób estetyczny i nie przeszkadzający
dziewczynkom w wykonywaniu ćwiczeń. Zawodniczki ćwiczą w skarpetkach (antypoślizgowe), baletkach
lub napalcówkach.
20
Podważanie autorytetu „KWITNIEWSKA GYM” trenerów przez rodziców będzie traktowane jako
działanie na szkodę organizatora, jego następstwem będzie wykreślenie z listy członków Klubu.

