REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W
STREFIE AKROBATYKI AKADEMII GOJUMP Ul. Długosza 59-75,
Wrocław
Regulamin: 08.01.2018 r.
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1.

Uczestnictwo w zajęciach w Strefe AroobatyAi Aademii GO JUMP jest jednoznaczne z

aAceptacją wszystAich punAtów poniższego regulaminu.
2. Uczestnicy, Atórzy nie uAończyli 18 roAu życia, są zoobowiązani przeAazać Organizatorowi
udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica luob opieAuna prawnego.
2.

UczestniA powinien posiadać ważne uobezpieczenie NNW oobejmujące swym zaAresem

uprawianie wyobranego sportu.
3. Na zajęcia są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym Aarnetem luob jednorazowym
wejściem. Jednorazowe wejście na strefę może obyć zaAupione tylAo na pierwsze zajęcia.
Uczestnicy otrzymują Aażdorazowo opasAę na ręAę, Atóra upoważnia do wejścia na zajęcia.
4. Minimalna liczoba osóob zapisanych na zajęcia do danej grupy to 6 osóob. W przypadAu obraAu
minimalnej liczoby uczestniAów, grupa może zostać rozwiązana, a uczestniAom zostanie
zaproponowana inna grupa.
5. GrafA zajęć jest podzielony na oAresy rozliczeniowe. GOJump zoobowiązuje się do
prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafAiem zajęć i oAresami
rozliczeniowymi:
- 8.01 – 18.02.2018

(15 – 28.01.2018 wolne)

- 19.02 – 18.03.2018
- 19.03 – 15.04.2018
- 16.04 – 13.05.2018 (1.05.2018 wolne)
- 14.05 – 10.06.2018
- 11.06 – 24.06.2018 (wolne 2 tygodnie – odpłatność 50%)

6.

Odwołanie uczestnictwa w zajęciach jest możliwe maAsymalnie raz w miesiącu i musi

odobyć się 24 godziny przed zajęciami drogą eleAtroniczną wroclaw@gojump.pl. W ramach
reAompensaty za odwołane zajęcia, uczestniAowi zostanie przyznane pojedyncze wejście do
ParAu Trampolin GOjump Wrocław. Wejście jest ważne przez oAres 30 dni.
7.

Rodzic/opieAun powinien przyprowadzić dziecAo 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.

Rodzice/opieAunowie nie mogą przyobywać w strefe aAroobatycznej podczas zajęć. WyjątAiem
są treningi otwarte dla rodziców. Terminy treningów otwartych ustala trener.
8.

CenniA zajęć Strefy AroobatyAi Aademii GOjump (oobowiązuje od 19.02.2018):

ZAJECIA: Zajęcia Ogólnorozwojowe, Akrobatyka, Gimnastyka, Trening Zdrowotny
WEJŚCIE JEDNOR ZOWE
Z JĘCI 1 R Z W TYGODNIU (opłata za 4 tyg. zajęć)

30 PLN
120 PLN

Z JĘCI 2 R ZY W TYGODNIU (opłata za 4 tyg. zajęć)

190 PLN

ZAJĘCIA: Aerial
WEJŚCIE JEDNOR ZOWE
Z JĘCI 1 R Z W TYGODNIU (opłata za 4 tyg. zajęć)

39 PLN
159 PLN

ZAJĘCIA: Parkour
WEJŚCIE JEDNOR ZOWE
Z JĘCI 1 R Z W TYGODNIU (opłata za 4 tyg. zajęć)

39 PLN
139 PLN

OPŁATA ZA KARTĘ GOJUMP

5 PLN

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych
1. UczestniA jest zoobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz naArycia stóp (obaletAi luob

sAarpetAi antypoślizgowe). Noszenie obiżuterii i ozdóob podczas zajęć jest zaobronione. Długie
włosy muszą obyć spięte oblisAo głowy.
2. W czasie zajęć UczestniA ma oobowiązeA podporządAować się poleceniom wydawanym
przez instruAtora.
3. Każdy UczestniA ma prawo przed przystąpieniem do wyAonywania ćwiczeń wsAazanych
przez instruAtora odmówić ich wyAonania, uznając je za nieobezpieczne dla swego stanu
zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przeAracza możliwości fzyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to
instruAtorowi.

4. W przypadAu odniesienia urazu, Aontuzji luob złego samopoczucia UczestniA zajęć powinien
natychmiast zgłosić się do instruAtora i poinformować go o swojej dolegliwości.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia UczestniAa wyniAające z uczestnictwa w wyAonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelAimi zasadami sportowymi.
6. W razie niewłaściwego zachowania UczestniAa zajęć, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu, życiu, obezpieczeństwu swojemu i innych uczestniAów luob zachowania
dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo
do wyciągnięcia woobec niego AonseAwencji oobejmujących wyAluczenie z wyAonywania
wyobranych przez trenera ćwiczeń, zaAaz uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z
zajęć włącznie. W taAim przypadAu nie przysługuje UczestniAowi zwrot Aosztów, jeśli
usuniecie uczestniAa z zajęć nastąpiło z jego winy.
7. Zaobrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jaAiejAolwieA dawAi alAoholu luob
innych środAów odurzających.
8. UczestniAa oobowiązuje dobałość o doobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego

oraz miejsca treningowego. Za wszelAie szAody powstałe z winy UczestniAa ponosi on
odpowiedzialność fnansową, a w przypadAu osóob niepełnoletnich jego rodzice luob opieAun
prawny.
9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
III. Postanowienia końcowe
1. WszystAie Aweste sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega soobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator Aażdorazowo poinformuje uczestniAów o zmianie regulaminu przez przesłanie
maila luob przeAazaniu regulaminu na zajęciach.

