
 

Regulamin zajęć Multisport 
(ogólnorozwojowych) 

1. Organizatorem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest Mega Aktywni, 89-650 
Czersk, REGON: 383875954, NIP: 5552068257 

2. Celem prowadzonych zajęć ogólnorozwojowych jest angażowanie dzieci do 
różnorodnych form aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku i 
stopnia sprawności oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych. 

3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 4 lat. 
4. Przy zapisie rodzice zobowiązani są poinformować o ewentualnych chorobach 

swoich dzieci (np. epilepsji, cukrzycy, arytmii serca, astmie, alergii itp.) 
5. Wysokość opłaty za karnet nauki pływania zgodnie z informacją podaną na 

stronie www.megaaktywni.pl w zakładce „cennik”. 
6. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności przed 

rozpoczęciem zajęć. 
7. Płatność za kurs może być dokonana przelewem na konto firmowe lub 

bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć u instruktora. 
8. Zajęcia trwają 60 minut. 
9. Liczba uczestników na zajęciach nie może przekraczać w każdej grupie 

wiekowej 15 osób. 
10. Obiekty, w których odbywać się będą zajęcia to sala sportowa w SP1 w 

Czersku. 
11. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw). 



12. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych. Zapisu osoby niepełnoletniej lub nie 
posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dokonują odpowiednio 
rodzice lub opiekunowie prawni. 

13. Uczestnik może odrabiać nieobecności w grupie, które zostały zgłoszone do 
godz. 16.00 dnia poprzedzającego zajęcia drogą mailową, na 
adres megaaktywni@gmail.com 

14. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia, zawartego w pkt. 
12 nie daje prawa do zwrotu wpłaty za zajęcia. 

15. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika (hospitalizacja, złamania) 
uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a część wniesionej opłaty za 
karnet, może być przeniesiona na kontynuację nauki pływania w innym 
terminie wskazanym przez Mega Aktywni w miarę możliwości 
organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne 
zajęcia i liczone jest od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności wraz 
ze stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

16. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora z przyczyn niezależnych, nie 
jest pobierana opłata za zajęcia i przechodzi na następny termin. 

17. korzystające z zajęć są zobowiązane do wykonywania poleceń instruktorów 
prowadzących zajęcia. 

18. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego na 
podeszwie nie rysującej, nie brudzącej podłoża. Noszenie biżuterii i ozdób 
podczas zajęć jest zabronione. 

19. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itd., należy 
niezwłocznie zgłosić instruktorowi zajęć. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne 
następstwa dla zdrowia dzieci wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu 
ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi 
zasadami bezpieczeństwa i przepisami sportowymi. 

21. Organizator zajęć Mega Aktywni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach. 

22. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadanie polisy 
ubezpieczeniowej NW 



23. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup karnetu należy zgłaszać 
takie żądanie (mega aktywni@gmail.com) w terminie do 7 dni od dokonania 
płatności. 

24. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba nieposiadająca pełnej 
zdolności do czynności prawnych, prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu 
realizuje jej opiekun prawny 

25. Uczestników obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie Sali sportowej SP1 w 
Czersku. 

26. Mega Aktywni zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego 
Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej 
www.megaaktywni.pl 

27. Uiszczenie opłaty za zajęcia Multisport, traktowane jest jako akceptacja przez 
uczestnika treści niniejszego regulaminu w tym warunków w nim zawartych, w 
szczególności dotyczących stanu zdrowia, przechowania rzeczy 
wartościowych. 

28. Biorąc udział w zajęciach Multisport opiekun uczestnika wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia kursu przez Mega 
Aktywni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz 
na przetwarzanie przez Mega Aktywni informacji 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. 

 


