
REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ FRESH W MSZCZONOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje 

zajęcia z instruktoremi osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy 

o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć). 

2. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, może on wyrazić zgodę na przebywanie 

rodziców/opiekunów na terenie zajęć. 

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów. 

4. Przydział do poszczególnych grup dokonują instruktorzy na podstawie prezentowanego poziomu 

tanecznego/gimnastycznego zaawansowania danego uczestnika.  

5. Uczestnicy zajęć gimnastyczno-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami. 

6. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia wypełniają formularz „Deklarację/ Oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka” z danymi teleadresowymi oraz informację o stanie zdrowia dziecka 

i przekazują je prowadzącym zajęcia, a także adnotacją dotyczącą polityki RODO w Stowarzyszeniu. 

7. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku 

podopiecznych do promocji działalności SKF FRESH zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową. 

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża 

pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku. 

9. Instruktor odpowiada za uczestników tylko na sali ćwiczeń. Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie 

opuszczać zajęć. 

10. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do wymagań instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru 

i obuwia. 

11. SKF FRESH nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany 

do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.  

12. Warunkiem udziału uczestnika w sekcji jest dokonanie płatności na konto SKF Fresh. Zawodnicy trenujący w 

naszym klubie zobowiązani są do opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości podanej zawsze 

na początku roku szkolnego. Wysokość składki przez cały okres zajęć jest stała, nie jest opłatą za 

udział w treningach, jest niezależna od liczby treningów oraz frekwencji zawodnika na zajęciach. 

Wpłaty gotówkowe nie są przyjmowane. 

• w przypadku zainteresowania uczestnictwa w warsztatach z innych technik tańca, wyjazdami  

na obóz, wpisowych na zawody, szycie nowych strojów tanecznych oraz koszty związane  

z wyjazdami na turnieje pokrywane są w całości bądź części przez uczestników zajęć  

w formie 'wpłat darowizny' na rzecz Stowarzyszenia SKF Fresh; 

Dane do wpłat 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
Nr konta 07 9291 0001 0046 0035 2000 0010 

Tytuł wpłaty: ”składka członkowska+ Imię nazwisko dziecka+ nazwa grupy” 

 

13. Składki należy opłacać przez 11 miesięcy (miesiąc lipiec jest miesiącem wolnym od opłaty). Składkę za dany 

miesiąc prosimy wpłacać do 10 dnia miesiąca (za dany miesiąc z góry). 

14. W przypadku długotrwałych kontuzji (powyżej miesiąca) na podstawie zaświadczenia lekarskiego, możliwe 

jest zwrócenie się do zarządu z pisemną prośbą o czasowe zawieszenie składki. 

15. W przypadku zaległości większych niż 2 miesiące zawodnik odsuwany jest od udziału w treningach 

i turniejach do czasu uregulowania zaległości. 

16. NIE MA MOŻLIWOŚĆI WYBORU TERMINÓW ODBYWANIA ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKA  

W DOWOLNY SPOSÓB. 

17. Jeśli dana tancerka i rodzic zdecydują o rezygnacji z zajęć w danym sezonie (z innego powodu niż problemy 

zdrowotne) w grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych- zawodniczka nie ma szansy powrotu 

do tej samej grupy w danym roku oraz kolejnym. Za zgodę instruktora może wrócić do gr. o poziom niższy. 

18. Opłaty członkowskie/za zajęcia obowiązują zgodnie z uchwałą Zarządu SKF Fresh. 

19. Jeśli uczestnik bierze udział w zajęciach po raz pierwszy (lekcja próbna) i deklaruje chęć dalszego udziału, 

to obowiązuje go pełna opłata za miesiąc zajęć. Jeśli uczestnik bierze udział tylko w lekcji próbnej, jest ona 

bezpłatna. 



20. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje SKF FRESH 

do przeprowadzenia zajęć dodatkowych. 

21. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje SKF FRESH 

do obniżenia płatności za kolejny miesiąc. 

22. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie SKF FRESH zostaną przeprowadzone 

w dodatkowym terminie lub płatność za niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona odpowiednio 

proporcjonalnie do ilości zajęć. 

23. W przypadku małej ilości uczestników, Stowarzyszenie KF Fresh zastrzega sobie prawo  
do ograniczenia ilości grup, zmiany ich składów i godzin rozpoczęcia zajęć.  

24. Każda osoba korzystająca z zajęć ma obowiązek przebrania się w szatni przy sali.  
Ostatnia osoba, korzystająca z szatni przed zajęciami- zamyka ją i przynosi klucz na salę.  
Za cenne rzeczy pozostawione w szatni, instruktor ani właściciel sali- nie odpowiadają. 

25. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach, 

na których prowadzone są zajęcia. 

26. Rezygnacja z  udziału w zajęciach polega na zgłoszeniu informacji telefonicznej do trenera danej grupy. 

Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałe zajęcia, z których zdeklarowany uczestnik nie korzysta. 

27. O nieobecności na zajęciach, zaplanowanych wcześniej wyjazdach etc. rodzin/prawny opiekun powinien 

niezwłocznie poinformować trenera danej grupy. Trzykrotny brak informacji zwrotnej powoduje wykreślenie  

z grupy (bez zwrotu poniesionych opłat). 

28. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia opłata za zajęcia będzie obniżona o 5 zł miesięcznie 

dla każdego z dzieci. 

29. Począwszy od sezonu 2019-2020 SKF Fresh nie gwarantuje zakupu/uszycia strojów turniejowych,  

chyba że istnieje szansa wykorzystania strojów z poprzednich sezonów a koszt przeróbek nie jest zbliżony  

do kosztu uszycia/zakupu nowego stroju dla zawodniczki. Każda taka decyzja będzie uzgodn iona  

z rodzicami/prawnymi opiekunami i ustaleniu wspólnego rozwiązania na początku każdego sezonu 

tanecznego. Instruktor jest odpowiedzialny za przygotowanie wzorów strojów oraz przekazanie go 

zawodniczkom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym. Wypożyczenie stroju przez SKF Fresh danej 

zawodniczce skutkuje zwrotem na koniec sezonu lub przy rezygnacji z zajęć w stanie zgodnym  

z użytkowaniem, w pełnym komplecie. W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń z winy 

zawodniczki/rodzica (nie zastosowanie się do sugestii dot. Prania, suszenia, przechowywania) – SKF Fresh 

nie ma obowiązku przekazania kolejnego kompletu, a koszty naprawy/uszycia nowego stroju spada  

na danego rodzica/prawnego opiekuna). 

30. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. 

 

ZARZĄD SKF FRESH 


