REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH JUDO UCZNIOWSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO

•
•

,,HACHI JUDO”
1. Postanowienia ogólne i definicje
Regulamin uczestnictwa na zajęciach judo UKS ,,Hachi Judo” określa zasady uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Hachi Judo”, zasady
płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim określone.
Postanowienia Niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio wraz z postanowieniami
Regulaminu korzystania z serwisu www.hachi-judo.pl

•
•

•

Organizatorem zajęć judo jest UKS ,,Hachi Judo”, ul. Pustola 34a m 23, 01-107 Warszawa,
REGON: 385862938, NIP: 5272927268;

•

Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że
inaczej postanowiono w Regulaminie:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Organizator – UKS ,,Hachi Judo”
Harmonogram – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć;
Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim
opiekę oraz odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest
niepełnoletni;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć,
działająca z upoważnienia Organizatora;
Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach;
Zajęcia –zajęcia judo organizowane przez Organizatora.
Placówka – Szkoła, Przedszkole, placówki oświaty, kluby sportowe.

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć

•
•
•
•
•
•

Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są:
brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej;
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowych jest posiadanie
aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW obejmującego treningi Judo;
posiadanie przez Uczestnika aktualnych badań o braku przeciwwskazań do
uprawiania sportu jakim jest judo i ćwiczenia fizyczne;
zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i/lub
Opiekuna podczas rejestracji na zajęcia
opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie;
Akceptacja niniejszego Regulaminu, Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż
zapoznali się z jego treścią, zrozumieli ją i zobowiązują się do przestrzegania jego
postanowień. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada Opiekun.

•

•

•

•

Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy
nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach.
Harmonogram, określający termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych
wydarzeń Organizatora znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i na
fan page ,,Hachi Judo”
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Trenerów/ Instruktorów
Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach. W razie
spóźnienia Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia. W razie
spóźnienia Trenera ma on obowiązek przedłużyć zajęcia o czas spóźnienia.
Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się i przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika
niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego
odpowiada Opiekun.
Uczestnik powinien przybyć do szatni, tak aby punktualnie stawić się na Zajęcia.
Rozpoczęcie Zajęć odbywa się na sygnał Trenera – wchodzenie na matę przed
rozpoczęciem Zajęć jest zabronione.
Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji
nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu
sportowego lub niewłaściwego zachowania, Trener ma prawo wydalenia
Uczestnika z zajęć. Uczestnik w takiej sytuacji nie będzie rościł sobie prawa, do
zwrotu kosztów za nie wykorzystany czas zajęć.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia
grupowe oraz zastępstwo w wyjątkowym przypadku niedyspozycji Trenera podczas
zajęć indywidualnych
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny
termin bądź podłączenie do innej grupy o podobnym poziomie. W razie braku
możliwości Uczestnictwa w Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do
dodatkowych Zajęć w wybranym terminie znajdującym się w Harmonogramie
Zajęć, a w przypadku Zajęć indywidualnych – w terminie ustalonym z
Organizatorem/Trenerem.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych
(np. awaria na obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji
Organizator wskaże nowy termin Zajęć bądź możliwość odrabiania z inną grupą o
podobnym poziomie.
W przypadku Pandemii bądź innej sytuacji nie zależnej od Organizatora,
wykluczającej możliwość uczestniczenia w zajęciach judo/zajęć sportowych przez
dłuższy okres czasu tj. powyżej 21 dni, Organizator zobowiązany jest do
umożliwienia odrobienia zajęć po jej zakończeniu. Uczestnik w takiej sytuacji nie
będzie rościł praw do odszkodowania.

3. Odpowiedzialność
•
•

Organizator Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego
zabezpieczenia uczestnika zajęć.

•

•

•

•
•
•

Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do
odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku
na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag
instruktora.
Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać
wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka
kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł
sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w
szatni rzeczy doznają uszkodzenia
lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich
zabezpieczenia, mimo zaleceń Organizatora.
Organizator/ Trener odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie
odbywania się Zajęć. W szczególności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika,
gdy zostanie on na obiekcie, po zakończonych Zajęciach lub w szatni.
Przed Zajęciami i po Zajęciach za małoletniego Uczestnika odpowiada Opiekun.
Opiekunowie nie mają prawa przebywać w miejscu odbywania się Zajęć w ich
trakcie bez zgody Trenera.
Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody
spowodowane przez Uczestnika. Dotyczy to w szczególności, szkód
spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia, szkód spowodowanych
innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na obiekcie, gdzie odbywają się
Zajęcia.

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika, mogących mieć
wpływ na jego uczestnictwo w treningu prosimy informować trenera. Stawianie się
dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku
przeciwskazań do podjęcia treningu.
5. Postanowienia końcowe
•

•

•
4. Przygotowanie dzieci do zajęć- zalecania:

•

Prosimy by dzieci skorzystały z toalety przed rozpoczęciem treningu.
•
Na zajęciach dzieci ćwiczą w judogi typu plecionka (po 3 miesiącach treningu dzieci
od 6 roku życia ) dzieci młodsze 3-5 lat w stroju sportowym (spodenki i koszulki)
Odzież powinna być pozbawiona suwaków, które mogą z ranić zarówno samego
ćwiczącego, jak i innych uczestników treningu oraz mogą powodować niszczenie
maty.
Przed zajęciami prosimy o zdjęcie kolczyków, bransoletek, zegarków, wisiorków,
łańcuszków, spinek, opasek itp. Dziewczynki muszą mieć związane włosy .
Uczestnicy zajęć drogę z szatni na matę pokonują (podobnie jak każde
opuszczenie sali judo w trakcie treningu) w klapkach. Zapobiega to wnoszeniu
brudu na matę, na której po chwili sami ćwiczą. Zawodnicy poruszają się po Dojo
na bosaka.
W czasie zajęć dzieci powinny mieć także minimum 0.5 litra wody.

•
•
•
•
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Organizator informuje, że materiały fotograficzne oraz video są integralną częścią
zajęć grupowych i indywidualnych. Organizator informuje o możliwości
wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego obecności na Zajęciach do
materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na stronie
internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym związanych z
Uczniowskim Klubem Sportowym ,,Hachi Judo”, na zasadach wskazanych w
Regulaminie korzystania z serwisu www.hachi-judo.pl oraz wskazanych w
niniejszym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę. Materiały są wykorzystywane do
promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane
komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie
pisemnej Organizatorowi. Od dnia otrzymania oświadczenia wizerunek Uczestnika
nie będzie uwieczniany. Jednocześnie uczestnik proszony jest o niepozowanie,
usunięcie się ze strefy foto i video oraz o poinformowanie osoby wykonującej foto i
video relacje.
W przypadku niestosowania się do wymogów Regulaminu przez Uczestnika,
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na Zajęcia.
W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub
Opiekuna, Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn w szczególności: zmiany obowiązującego prawa, zmiany sposobu
płatności.
Uczestnik lub Opiekun będą informowani o każdej zmianie Regulaminu z minimum
7dniowym wyprzedzeniem.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hachi-judo.pl.
W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w
jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj:
www.hachi-judo.pl/politykaprywatności/ .
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie
oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako
obowiązujące

