Regulamin z dnia 03 września 2018 roku w brzmieniu obowiązującym od dnia 03 września 2018 roku 2018 roku.

Regulamin prowadzenia bezpłatnych treningów próbnych
Wyjaśnienie pojęć
§1
Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu użyto wskazanego poniżej słowa pisanego z dużej litery, słowu temu nadaje się znaczenie
zgodne z poniższym:
i.

Trening Próbny – jednorazowe, pokazowe zajęcia przygotowane dla Uczestników.

ii.

Uczestnik – oznacza dziecko (osobę niepełnoletnią) zgłoszoną przez swojego Opiekuna

do udziału w

Treningu

Próbnym, która nie ma aktualnie zawartej umowy na prowadzenie zajęć sportowych z Organizatorem.
iii.

Obiekt sportowy – obiekt sportowy zlokalizowany przy ul. Strażackiej 121 w Warszawie.

iv.

Opiekun – opiekun prawny (rodzic bądź inna osoba lub osoby będące opiekunem na podstawie innego tytułu prawnego)
Uczestnika.

v.

Organizator – oznacza Akademię Piłkarską EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Strażackiej 121, 04-455 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON:
380272400.

vi.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin treningów próbnych, którego zaakceptowanie jest warunkiem udziału w
Treningu Próbnym.
Trening Próbny
§2
1.

Trening Próbny jest organizowany przez Organizatora.

2.

Trening Próbny jest prowadzony przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami oraz zawodowym
doświadczeniem, tj. trenerów.

3.

W Treningu Próbnym mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy.

4.

Trening Próbny odbywa się na Obiekcie Sportowym w terminie wskazanym przez Organizatora, o którym został
zawiadomiony Opiekun pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu złożonym za pomocą strony internetowej
Organizatora.

5.

Trening Próbny, jako zajęcia pokazowe, mające na celu przybliżyć przedmiot zajęć sportowych organizowanych przez
Organizatora jest bezpłatny.
Organizacja Treningu Próbnego
§3

1.

Uczestnik w Treningu Próbnym uczestniczy we własnej odzieży sportowej, dostosowany do panujących warunków oraz
pory roku.

2.

Trening Próbny trwa od 60 do 90 min.

3.

Organizator rekomenduje, aby Opiekun był obecny na widowni podczas Treningu Próbnego.

4.

Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika tak Organizatorowi, jak i innym
Uczestnikom i opiekunom oraz osobom trzecim.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Treningu Próbnego mienie.

6.

Nadzór podczas Trening Próbnego sprawuje trener i/lub dodatkowo asystent.
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7.

Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń wydawanych przez trenera bądź jego
asystenta. Opiekun zobowiązany jest pouczyć Uczestnika, o tym obowiązku i zobowiązuje się egzekwować go.

8.

W przypadku, gdy Uczestnik nie stosuje się do poleceń trenera, czym stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla
bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych Uczestników Treningu Próbnego w szczególności poprzez agresywne
zachowania, stosowanie wulgaryzmów, wandalizm, lub inne tego typu zachowania, trener może podjąć decyzję o
usunięciu Uczestnika z Treningu Próbnego. Z tego tytułu Opiekunowi nie przysługują względem Organizatora żadne
roszczenia.
Zasady korzystania z obiektu sportowego
§4

1.

Warunkiem korzystania z obiektów jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a)

Używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni danego boiska.

b)

Wprowadzanie i użytkowanie sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.

c)

Korzystania z obiektów przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym
działaniu.

d)

Niszczenia urządzeń sportowych i boisk.

e)

Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, bandy reklamowe, płoty, mury, ogrodzenie boiska,
urządzenia oświetleniowe, maszty wszelkiego rodzaju, dachy.

f)

Prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, sprzedawania biletów wstępu, przeprowadzania
zbiórek i rozdawania materiałów reklamowych bez zgody dyrekcji Strefa Sportu Sp. z. o. o.

g)

Palenia tytoniu i spożywania alkoholu przez zawodników oraz ich opiekunów i widzów.

h)

Zaśmiecania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami.

i)

Przeszkadzania w zajęciach lub grze.

j)

Zakłócania porządku i używania wulgaryzmów.

k)

Wprowadzania zwierząt.

l)

Korzystania z boisk bez zgody pracowników Organizatora.

m) Żucia gumy na terenie obiektu.
n)

Pisania i malowania na budynkach i urządzeniach oraz ich oklejania.

3.

Przed wejściem na boisko należy usunąć zanieczyszczenia z obuwia.

4.

Osoby korzystające z obiektu mogą używać szatni i pomieszczeń sanitarnych przy porozumieniu z pracownikami
obiektu.

5.

Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt
wniesiony na teren przez siebie musi być zabrany z obiektu po zakończeniu korzystania.

6.

Użytkujący boisko zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości na terenie całego obiektu oraz uprzątnięcia
śmieci i butelek bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu, zarówno z boisk, jak i szatni.

7.

W przypadku korzystania z przenośnych bramek należy każdorazowo przybijać te bramki za pomocą udostępnionych
szpilek, uniemożliwiając tym samym przewrócenie się bramki na uczestnika. Obowiązek ten spoczywa na trenerze
piłkarskim działającym w imieniu i za zgodą osoby wynajmującej obiekt lub boisko. Obowiązek poinformowania trenera
o konieczności przybijania bramek przenośnych spoczywa bezpośrednio na Opiekunie.

8.

W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektów i jego infrastruktury
ostatecznie decyduje Organizator .

Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Strażackiej 121, 04-455 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000732601, NIP: 9522181904, REGON 380272400, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych.

Strona 2 z 3

9.

Organizator nie odpowiada za wypadki i zdarzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów niniejszego
regulaminu.
Zdrowie Uczestnika
§5

1.

Opiekun oświadcza, że nie są mu znane przeciwskazania do uczestnictwa Uczestnika w Treningu Próbnym.

2.

Organizator oświadcza, iż nie posiada wiedzy ani kwalifikacji medycznych w przedmiocie oceny zdatności i możliwości
Uczestnika do uczestniczenia w Treningu Próbnym. Decyzję o dopuszczeniu do udziału w Treningu Próbnym podejmuje
Opiekun, a w przypadkach wymagających wiedzy medycznej, Opiekun po zasięgnięciu opinii odpowiedniego lekarza
specjalisty.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, tak pierwotne i następcze, szkody na osobie,
związane z uczestnictwem w Treningu Próbnym pomimo nieodpowiedniego stanu zdrowia Uczestnika, które nie są
zawinione przez Organizatora.

4.

Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika, tak Organizatorowi, innym Uczestnikom i
opiekunom oraz osobom trzecim.
Odpowiedzialność i postanowienia końcowe
§6

1.

Organizator odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba,
że jest to następstwem okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi. Organizator jest odpowiedzialny za
niezachowanie należytej ostrożności.

2.

W przypadku złożenia przez Opiekuna reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi Opiekunowi w terminie 14 dni od
wpłynięcia reklamacji.

3.

Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.

Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin został wprowadzony uchwałą zarządu Organizatora.
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