Stowarzyszenie Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA”
Ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław
Telefon: 570928442, 782887019
e-mail: stowarzyszenie.magnifica@gmail.com

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby,
zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych/ rekreacyjno-ruchowych,
akrobatycznych oraz artystycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu,
wypełnieniem deklaracji oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez stowarzyszenie
w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć
1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” (zwany dalej
„Organizatorem”)
2. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego uczęszczania na treningi.
3. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego: koszulka, spodenki, legginsy,
skarpetki/skarpetki antypoślizgowe lub baletki. Przed wejściem na salę obowiązkowa jest zmiana obuwia.
4. Noszenie biżuterii, okularów i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
5. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę. Uczestnicy
posiadające dłuższe włosy są zobowiązani spiąć je gumką.
6. Na sali podczas trwania zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników
danych zajęć.
7. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo Uczestników zajęć, Rodzice, Opiekunowi oraz inne osoby
towarzyszące Uczestnikom nie powinny przebywać na sali, na której odbywają się zajęcia.
8. Liczba Uczestników w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów do danej
grupy zostanie zamknięta. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą Organizatora dostępną na stronie
internetowej stowarzyszenia, odbywają się: a/ osobiście b/ telefonicznie c/ mailowo
9. Zajęcia odbywają się wg kalendarza treningów, gdzie oznaczone są również dni wolne od zajęć.
10. Za dni wolne od zajęć oznaczone w Kalendarzu treningów nie przysługuje Uczestnikom lub
Rodzicom/Opiekunom zwrot opłat.
11. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników uczęszczających na zajęcia danej grupy Organizator zastrzega
sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup w jedną grupę. W takim przypadku grupy będą łączone z
uwzględnieniem posiadanych już umiejętności zgłoszonych Uczestników i ich wieku. Jeśli zmiany związane z
przeorganizowaniem i łączeniem grup będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne
zaproponowane zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, Organizator zobowiązuje się do dokonania
zwrotu uiszczonej za dany miesiąc, w którym nastąpiły zmiany w harmonogramie zajęć danej grupy,
płatności na rzecz Uczestnika lub rodzica/Opiekuna.
12. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania danej grupy w następujących przypadkach: a/ brak
wystarczającej liczby Uczestników b/ zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania zajęć połączone z
niemożnością przeorganizowania i połączenia grup.

13. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora
odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenia
przekraczają możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
14. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast
zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika
wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z
wszelkimi zasadami sportowymi.
16. W razie niewłaściwego zachwiania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażające i utrudniające
prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji
obejmujących wykluczenia wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż do
usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usunięcie
uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
17. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków
odurzających
18. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnionego sprzętu sportowego oraz miejsca
treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w
przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.

III. Bezpieczeństwo
1. Ubezpieczenie NNW stoi po stronie Uczestnika, organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki powstałe bez winy Instruktora jak i Stowarzyszenia. Organizator nie ubezpiecza Uczestników zajęć
od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje
powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie. W przypadku odniesienia urazu,
kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i
poinformować go o swojej dolegliwości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie
zajęć organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
2. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów na salę gimnastyczną.
3. Niepełnoletni Uczestnik przed jak i po zajęciach pozostaje pod opieką prawnego opiekuna.
4. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zajęć.
7. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego
faktu na policję. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań w celu pomocy w ujawnieniu sprawcy
kradzieży. Uczestnicy zajęć powinni poinformować przedstawiciela Organizatora (instruktora) o kradzieży
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
8. Zabrania się przebywania na Salach bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali należy
podporządkować się poleceniom Instruktora.
9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca
treningowego. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora
odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik lub Rodzic/Opiekun (w przypadku niepełnoletnich
Uczestników).
10. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale treningowe jedzenia i ciepłych
napoi. Dozwolone jest wnoszenie jedynie wody lub zimnych napoi w plastikowym i szczelnym opakowaniu.
11. Osoby przebywające na terenie stowarzyszenia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.,
poleceń przedstawicieli stowarzyszenia oraz zachowania czystości, poszanowania innych Uczestników zajęć,
ich mienia oraz mienia Organizatora.

12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, tak, by nie zakłócać
porządku.
13. Na terenie prowadzonych zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
14. Zabrania się wprowadzania na teren Stowarzyszenia Aktywności Sportowo-Artystycznej „MAGNIFICA”
zwierząt, rowerów, a także innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

IV. Płatności
1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA” mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (osobiście lub, w przypadku
osób niepełnoletnich - za pośrednictwem ich Rodziców/Opiekunów) oraz mają uregulowaną opłatę za
zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem.
2. Miesięczna opłata jest opłatą stałą, ryczałtową: za zajęcia i za miejsce w grupie niezależnie od ilości
tygodni w danym miesiącu.
Cennik zajęć:
• zajęcia 1x w tyg – akrobatyka sportowa – 165 zł / mc (zajęcia 1h, 1h15min lub 1h30min)
• zajęcia 2x w tyg – akrobatyka sportowa – 265 zł / mc (zajęcia 1h, 1h15min lub 1h30min)
• koła i szarfy 1x w tyg – akrobatyka powietrzna – 195 zł / mc (zajęcia 1h, 1h15min lub 1h30min)
• zajęcia dla z dowozem dla przedszkoli i szkół: 1x w tyg – 220 zł / mc (1h15min do 1h30 min)
• zajęcia dla z dowozem dla przedszkoli i szkół: 2x w tyg – 390 zł / mc (1h15min do 1h30 min)
• grupa wyczynowa 4x w tyg – 450 zł / mc
• grupa wyczynowa szarfowa 2x w tyg – 360 zł / mc

Rodzeństwom przysługują rabat w wysokości 5%. W przypadku łączenia zajęć (akrobatyka sportowa +
akrobatyka powietrzna) również przysługuje rabat w wysokości 7%. Rabat może być większy, jeśli wybranych
zajęć jest więcej (np. akrobatyka sportowa + szarfy + koło).
Treningi odbywają się według Kalendarza treningów Kalendarz z oznaczonymi dniami wolnymi od zajęć jest
umieszczony na stronie stowarzyszenia.
Rodzice/Opiekunowie lub Uczestnik zobowiązują się do dokonywania opłat z góry za każdy miesiąc do 8-go
dnia każdego miesiąca na numer konta:
Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”,
ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław
Nr konta: 81 1600 1462 1878 0812 0000 0001
(w tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz grupa: pn.-śr. /
wt.-czw. / pn./ wt. / śr. / czw. / pt. / sob. / szarfy pn. / szarfy wt. / szarfy śr. / szarfy czw / szarfy pt. / grupa
wyczynowa)
3. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia z miesięcznej opłaty i nie ma możliwości jej odrobienia.
W przypadku nieobecności Uczestnika na więcej niż 50% zajęć, które się odbyły w danym miesiącu istnieje
możliwość zwrotu przez Organizatora 50 % opłaty miesięcznej poprzez jej zaliczenie na poczet opłaty za
następny miesiąc zajęć lub, w przypadku, gdy sytuacja dotyczy ostatniego miesiąca zajęć – zwrotu tej części
opłaty na rzecz Uczestnika. Warunkiem powyższego jest poinformowanie Organizatora przez Uczestnika lub
jego Rodzica/Opiekuna (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) o nieobecności Uczestnika na zajęciach w
w/w wymiarze z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Każdy Instruktor Stowarzyszenia Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” ma ściśle określoną
specjalizację, dlatego w zależności od rodzaju planowanych zajęć, osoba Instruktora w poszczególnych
grupach może ulec zmianie. W przypadku nieobecności Instruktora, zajęcia prowadzi osoba zastępująca
Instruktora, która posiada podobne lub wyższe kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, jak
dotychczasowy Instruktor lub zajęcia zostają odwołane (opłata za odwołane zajęcia jest odliczana od opłaty
za zajęcia w kolejnym miesiącu i obliczana jest w sposób następujący: opłata za dany miesiąc zajęć podzielić
na liczbę zajęć, które odbyły się w danym miesiącu = opłata za 1 zajęcia w danym miesiącu).

5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Organizator ma prawo wyznaczyć innego Instruktora
w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
6. W przypadku chęci rozwiązania umowy na uczestnictwo w zajęciach należy koniecznie zgłosić taką
informacje e-mailem na adres: stowarzyszenie.magnifica@gmail.com. W takim przypadku umowa zostaje
rozwiązana z końcem kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
Uczestnik ma obowiązek uiszczać opłaty miesięczne do zakończenia okresu wypowiedzenia.

V. Ochrona danych osobowych:
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.
L 119/1), dalej jako „RODO”, Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” informuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czołgistów 8, 52-207 Wrocław; telefon: 788-005-937, e-mail:
stowarzyszenie.magnifica@gmail.com, dalej jako „ADO”;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka na zajęcia sportowoakrobatyczne organizowane przez C podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz art. 9
ust. 2 RODO;
3. Administrator Danych Osobowych będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Aktywności
Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA”. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym,
organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z
prowadzonym postępowaniem;
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa, będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/projektów/zadań sportowych lub do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo Artystycznej
„MAGNIFICA”.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo
Artystycznej „MAGNIFICA”, a także świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia Aktywności Sportowo
Artystycznej „MAGNIFICA” oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo
Artystycznej „MAGNIFICA”.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) i wynika z zawartej umowy,
realizacji projektu, realizacji zadania, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być
częściowa lub całkowita niemożność wykonywania zadań przez Stowarzyszeniem Aktywności Sportowo
Artystycznej „MAGNIFICA”.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Stowarzyszenie Aktywności Sportowo Artystycznej „MAGNIFICA” w tym profilowaniu przy realizacji
umowy/zlecenia/zadania.

VI. Ochrona wizerunku oraz własności intelektualnej
Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie
internetowej stowarzyszenia bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Organizatora.
VII. Sprawy ogólne i porządkowe
1. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu,
bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników lub zachowania się w sposób dezorganizujący i
utrudniający prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia Instruktor ma prawo do wyciągnięcia
wobec takiego Uczestnika konsekwencji obejmujących wykluczenie Go z wykonywania wybranych przez
Instruktora ćwiczeń, zakazu uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z możliwości uczestniczenia
w zajęciach organizowanych przez Organizatora włącznie. Przed ustanowieniem całkowitego zakazu
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Organizatora, Organizator prześle na wskazany przez
Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna Uczestnika niepełnoletniego adres mailowy informację, iż w
przypadku powtórzenia się w/w niewłaściwego zachowania Uczestnika na kolejnych zajęciach zostanie
on usunięty z listy Uczestników na zajęciach prowadzonych przez Organizatora. W przypadku odsunięcia
Uczestnika od wykonywania danego ćwiczenia, usunięcia Uczestnika z danego treningu lub usunięcia
Uczestnika z listy Uczestników zajęć organizowanych przez Organizatora w przyczyn wyżej opisanych,
nie przysługuje Uczestnikowi lub Rodzicom/Opiekunom niepełnoletniego Uczestnika zwrot uiszczonych
kosztów, w tym uiszczonych opłat za zajęcia.
2. Regulamin jest dostępny na stronie stowarzyszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej,
stosownym aneksem i ogłoszenia ich z prawem Uczestnika lub Rodziców/Opiekunów Uczestników
niepełnoletnich do rozwiązania umowy na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez
Organizatora bez żadnych konsekwencji finansowych, w przypadku nie wyrażenia zgody na
dokonywane zmiany w Regulaminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zmian. Regulamin wchodzi w
życie z dniem 1 września 2022 roku.

