Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez:
„ACTIVE BABY Patryk Martas”
2022/2023
1. Organizatorem zajęć jest Patryk Martas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
ACTIVE BABY Patryk Martas ul. Altanowa 1/6, 85-790 Bydgoszcz
NIP: 5542998500 tel: 796-829-742
2. Podstawę świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi Umowa Członkowska złożona przez
Rodzica/Opiekuna.
3. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych wynajętych przez ACTIVE BABY oraz na
obiektach na wolnym powietrzu w miejscach, datach i godzinach wskazanych przez
Organizatora.
4. ACTIVE BABY zobowiązuje się do organizacji zajęć, treningów z określoną częstotliwością,
dochowując przy tym należytej staranności. Wyłączając święta, dni wolne w przedszkolu oraz
dni: 30.10.2022r., 27-30.12.22r., 01-05.05.23r., 09.06.23r..
5. Wypadek losowy lub siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym ACTIVE
BABY poinformuje dyrekcję przedszkola. W przypadku odwołania zajęć, Organizator nie
zwraca opłaty lub części opłaty, natomiast Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z
innego terminu zajęć wskazanego przez ACTIVE BABY.
6. Uczestników zajęć oraz Rodziców/Opiekunów obowiązuje znajomość i przestrzeganie
regulaminu ACTIVE BABY oraz regulaminu obiektów gdzie prowadzone są zajęcia.
7. Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do terminowego opłacania składek zgodnych z
umową członkowską.

8. Opłaty za zajęcia sportowe dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
9. Wpłaty należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej na konto bankowe

Active Baby Patryk Martas
ul. Altanowa 1/6
85-790 Bydgoszcz

73 1090 1896 0000 0001 4940 4057
tytuł przelewu: Opłata zajęć sportowych za miesiąc: .............. , imię i nazwisko
uczestnika zajęć, nazwa przedszkola

10. Na pierwsze zajęcia uczestnik/opiekun zobowiązuje się do dostarczenia podpisanych
dokumentów, które znajdują się na stronie www.active-baby.pl. Brak takich dokumentów
upoważnia Trenera/Instruktora do odmówienia uczestnikowi uczestnictwa w zajęciach.
a. Lista wymaganych dokumentów
I. Umowa
II. Formularz zgłoszeniowy
III. Zgoda na rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć
IV. Rodo
11. Na zajęciach dziecko przebywa pod opieką wykwalifikowanego Trenera/Instruktora
posiadającego uprawnienia zawodowe do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi.
12. ACTIVE BABY zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora danej grupy bez konieczności
informowania uczestnika/opiekuna.
13. ACTIVE BABY zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do zajęć z powodu
stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy
schorzeń lub kontuzji. Zwrot opłaty wówczas nie przysługuje.
14. Rodzic/ Opiekun podpisując Umowę jednocześnie oświadcza, iż zgłaszane dziecko nie ma
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
15. Uczestnik we własnym zakresie zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
16. ACTIVE BABY nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe utracone w czasie
zajęć, dlatego posiadanie przez Uczestnika takich przedmiotów odbywa się wyłącznie na jego
odpowiedzialność.
17. Bezpośrednio po zajęciach dziecko przekazane jest pod opiekę wychowawcy.
18. W przypadku rezygnacji z zajęć należy powiadomić Organizatora na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres e-mail kontakt@active-baby.pl. Rezygnacja prowadzi do
natychmiastowego rozwiązania umowy. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w części zajęć,
nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej miesięcznej opłaty za dany miesiąc, ani nie
uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
19. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w
obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami
zgłaszają się indywidualnie do Trenera/Instruktora prowadzącego zajęcia lub Organizatora.

