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REGULAMIN  “KWITNIEWSKA GYM”
(obowiązuje od dnia 05.09.2022 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 zajęcia
odbywające się  3x w tygodniu ( 4h zajęć),  2x w tygodniu (3h zajęć) oraz 1x w tygodniu (1h
zajęć)
3 Ilość zajęć w poszczególnych miesiącach może się różnić . Płatności dokonujemy
ZAWSZE DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA wyłącznie przez stronę ActiveNow i przez system
płatności Tpay. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ TYLKO PO UZGODNIENIU Z ANNĄ KWITNIEWSKĄ LUB
POPRZEZ TRENERA ZAJĘĆ.
Opłaty za poszczególne miesiące w sezonie 2022/23
IX.2022 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
X.2022 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
XI. 2022 -5 tyg. zajęć – pełna opłata + 100 zł opłata wpisowego
XII.2022-  3 tyg. zajęć – pełna opłata
I.2023 – 2 tyg. zajęć – (ferie zimowe 16-29.01.23) 50% miesięcznej opłaty
II.2023 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
III.2023 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
IV.2023 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
V.2023 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata
VI.2023 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata

Cennik zajęć

ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU CENA MIESIĘCZNA

2x 1,5 godziny 240 zł

2x 1,5 godziny + 1x1 godzina akrobatyki 350 zł
1x 1 godzina 150 zł

Lekcje indywidualne
solo 60 minut
duet 60 minut

150 zł
150 zł ( 75 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.
Zawodniczki GRUP KONKURSOWYCH muszą posiadać aktualne badania lekarskie
(zaświadczenie od lekarza sportowego)
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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).
Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela
Ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy KWITNIEWSKA
GYM, Anna Kwitniewska-Stanisławska, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
Cywilnego

1.1. Reklamację należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w umowie lub na
stronie internetowej www.kwitniewska-gym.pl .

1.2. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi nabywcę o sposobie jej załatwienia nie
później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację
Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

1.3. Szkoła nie udziela gwarancji na kyrsy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Opłata wpisowego rocznego- jednorazowego w wysokości 100 zł  doliczona jest w listopadzie
do opłaty za każde zajęcia uczestnika.
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 Tpay.
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 100 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” (GRUPY KONKURSOWE DODATKOWY „22” PUNKT REGULAMINU) oraz
regulaminu obiektu w którym prowadzone są zajęcia sportowe.

http://www.kwitniewska-gym.pl
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mailto:anna.kwitniewska@wp.pl
mailto:kontakt@kwitniewska-gym.pl
mailto:anna.kwitniewska@wp.pl
mailto:kontakt@kwitniewska-gym.pl
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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. Jeśli zajęcia nie odbędą się naliczona zostanie zniżka
w danym miesiącu. 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 zawodnikom w wykonywaniu ćwiczeń. Zawodniczki/cy ćwiczą w
skarpetkach (antypoślizgowe), baletkach lub napalcówkach.
20 Podważanie autorytetu „KWITNIEWSKA GYM” trenerów przez rodziców i zawodników
będzie traktowane jako działanie na szkodę organizatora, jego następstwem będzie
wykreślenie z listy członków Klubu.
21        W razie zamknięcia obiektów sportowych spowodowanym Pandemią Covid 19 nie
będzie naliczana opłata za zajęcia w danym miesiącu lub opłata będzie pomniejszona.
22        Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. W celu prawidłowego świadczenia korzystania ze Strony i innych oferowanych
przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:

● Posiadanie dostępu do sieci Internet
● Posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu

rezerwacji
● Posiadanie aktywnego konta e-mail

mailto:anna.kwitniewska@wp.pl
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● Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do
Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku
z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych
rozwiązań.

23 GRUPY KONKURSOWE FITNESS SPORTOWY ORAZ CHEERLEADING
Grupa konkursowa jest przeznaczona dla zawodników startujących cyklicznie w zawodach
Fitness Sportowego, Cheerleadingu na poziomie lokalnym, Mistrzostw Polski, Europy i
Świata.
Choreografia zostaje przygotowana przez trenera prowadzącego i jest jego własnością.

Obowiązki zawodnika (w/w punkty regulaminu Kwitniewska Gym, również dotyczą
GRUP KONKURSOWYCH)
Zawodnik ma obowiązek
-uczestniczenia we wszystkich treningach organizowanych przez klub dla danej grupy
-zgłaszać wszystkie dodatkowe treningi w których uczestniczy (zwłaszcza w okresie
startowym)
- musi posiadać aktualne badania lekarskie (zaświadczenie od lekarza sportowego)

Wszelkie koszty związane z wyjazdami i startami/występami dziecka na zawodach, turniejach
i konkursach taneczno-sportowych (licencja zawodnika, kostium , opłata startowa, transport,
wyżywienie) pokrywane są przez rodzica/opiekuna zawodnika .
23 POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i
wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
oraz na otrzymywanie od KWITNIEWSKA GYM, Anna Kwitniewska-Stanisłąwska z siedzibą w
81-623 Gdynia, ul. Dębowa 11, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą
z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

Wprowadzamy obowiązek szycia kostiumów u naszej krawcowej
P. Danuty – tel. 504 874 988
-rekwizyty (jeżeli zakłada to przygotowana choreografia)
-obowiązek posiadania dresu klubowego – bluza, koszulka, leginsy koszt ok. 300 zł
(zamawiamy u trenera)


