
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEKCJI SPORTOWEJ 

PŁYWANIA, LEKKOATLETYKA, JUDO, NARCIARSTWO, MUZYKOTERAPIA 

 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez  

ParaSportowi Łukasz Glasek (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług 

przez ParaSportowi Łukasz Glasek,  z siedzibą w Łomiankach przy ul. Krótkiej 27 NIP 

1181811782, REGON 382176289 (dalej „Klub”) na rzecz Kursantów i zawarcia umowy 

między Klubem i Kursantami. 

 

§ 2 

Zajęcia w sekcjach sportowych prowadzone są w grupach bez udziału 

rodziców/opiekunów.   

Przyjęcie dziecka do sekcji następuje po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu umiejętności 

ruchowych oraz spełnieniu łącznie następujących przesłanek:  

a) zapisanie dziecka na zajęcia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej www.parasportowi.pl  

b) dostarczenie drogą elektroniczną lub bezpośrednio do trenera deklaracji uczestnika wraz z 

oświadczeniami dostępnymi na stronie internetowej Klubu,  

c) dokonaniu opłaty za zajęcia zgodnie z wybranym typem sekcji sportowej, zgodnym z 

cennikiem,  

d) dostarczenie „zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w zajęciach sportowych”  

§ 3 

1. Umowa uczestnictwa w zajęciach sekcji sportowych (dalej: „Umowa”) zawierana jest za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres: 

kontakt@parasportowi.pl).  

Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Klubowi skanu podpisanej Umowy, której 

integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a której treść jest ustalana przez strony w 

drodze korespondencji e-mail. 

2. Przyjęcie dziecka do sekcji sportowej prowadzonej przez firmę ParaSportowi- Łukasz 

Głasek wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych opłat za zajęcia, o których mowa w § 4 

regulaminu.  

3. O rezygnacji z członkostwa w sekcji sportowej prowadzonej przez firmę ParaSportowi- 

Łukasz Głasek, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić  właściciela na 

piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko 

nie będzie już członkiem sekcji. Powiadomienie, o rezygnacji z zajęć można złożyć w jednej 

z niżej wymienionych form: 

a) za pośrednictwem trenera,  

b) przesłać listem poleconym na adres firmy, 

c) przesłać drogą e-mail za potwierdzeniem odczytu na adres: 

kontakt@parasportowi.pl. 

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzić (opiekun prawny) 

zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych opłat za zajęcia w wysokości określonej w  

§ 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.  

§ 4 

1. Roczna opłata za zajęcia wynosi w zależności od sekcji: 

Sekcja pływania: 3000 zł zajęcia 2 razy w tygodniu, 2000 zł zajęcia raz w tygodniu 

Sekcja lekkoatletyczna: 2500 zł zajęcia 2 razy w tygodniu, 1500 zł zajęcia raz w tygodniu 

Sekcja judo: 2500 zł 2 razy w tygodniu, 1500 zł zajęcia raz w tygodniu 

Zajęcia ogólnorozwojowe: 1500 zł zajęcia raz w tygodniu 



Zajęcia muzykoterapii: 1500 zł zajęcia raz w tygodniu 

Zajęcia narciarskie: 2000 zł zajęcia raz w tygodniu 

 

i płatna jest w 10-ciu ratach. Raty są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz 

faktycznych obecności dziecka na zajęciach i wynoszą: 

a) w miesiącach I – VI oraz IX – XII odpowiednio 300 lub 250 zł (200 lub 150zł) 

b) w miesiącach VII – VIII – 0,- zł. 

2. Wysokość opłaty może ulec zmianie w jedynie przypadku istotnej zmiany opłat związanych z 

wynajmowaniem obiektów. Opłaty w zmienionej wysokości obowiązywać będą począwszy 

od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym informacja o 

zmianie wysokości opłaty została ogłoszona. Powiadomienie członków o zmianie wysokości 

składki członkowskiej następuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

klubu: www.facebook.com/ParaSportowi 

Raty opłaty za zajęcia wnoszone są na konto firmy  do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. 

Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto firmy w  

Santander Bank 43 1090 1014 0000 0001 4159 0835 

 

W przypadku nie wniesienia opłaty za zajęcia w terminie, z zastrzeżeniem ust. 5 dziecko może 

zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.  

3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku firma ParaSportowi- 

Łukasz Głasek  może odroczyć termin płatności za zajęcia. 

§ 5 

1. Zawodnik sekcji sportowej prowadzonej przez firmę ParaSportowi- Łukasz Głasek 

zobowiązany jest w szczególności do:  

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie obiektów 

sportowych  

b) kulturalnego zachowania się na terenie obiektów 

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, 

wszystkich pracowników obiektów sportowych oraz pozostałych osób; 

d) kulturalnego zachowania się na zawodach sportowych;  

e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera; 

f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach; 

g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.); 

h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie zajęć (wyjście do łazienki, 

szatni itp.); 

i) dbania o sprzęt sportowy; 

j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do ćwiczeń; 

k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera; 

l) występowania na zawodach w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe); 

m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz. 

 

§ 6 

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających 

obowiązki określone w ust. 1 poprzez:  

a) upomnienie,  

b) upomnienie przy całej grupie, 

c) upomnienie w obecności rodzica, 

d) usunięcie zawodnika z zajęć, 

e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów, 



f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego 

wynikającymi, 

§7 

Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do:  

a) informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu-treningach (np.  

z powodu choroby);  

b) kontrolowania zachowania dziecka na zajęciach. 

§ 8 

Wszystkie osoby uczęszczające na zajęcia sportowe częściej niż 2 razy w tygodniu i 

chcące startować w zawodach sportowych zobowiązane są do posiadania ważnych badań 

lekarskich poświadczonych przez lekarza sportowego. Ich brak może być powodem 

wykluczenia dziecka z większej liczby zajęć.  

§ 9 

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Klub usług 

konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:  

a. posiadanie dostępu do sieci Internet;  

b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;  

c. posiadanie aktywnego konta e-mail.  

Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.  

W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością 

przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.  

Zakazuje się Kurantowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:  

a. naruszających dobre imię osób trzecich;  

b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;  

c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;  

d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; e. namawiających do jakichkolwiek działań 

niezgodnych z prawem.   

Uczestnik kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 

lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach), 

głośnika/słuchawek i kamerki. 

§ 10 

Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu 
cywilnego.  
Reklamacje należy składać pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres kontakt@parasportowi.pl.  
Klub rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klubu przekaże na papierze 
lub innym trwałym nośniku.  
Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, 
informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Para Sportowi Łukasz Głasek ul. 
Krótka 27,05-092 Łomianki;  
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 
lglasek@poczta.fm;  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz w celu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 



RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Pani/Pana 
dane osobowe oraz wizerunek mogą być również przetwarzane w celu informowania w mediach 
i publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej 
zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również 
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie 
roszczeń i obrona praw Administratora;  
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 
pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;  
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej tylko i wyłącznie w celu zgłoszenia zawodnika na zawody;  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od 
rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 
zgody - do momentu jej odwołania; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń 
będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji 
księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia 
roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia 
roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;  
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w Deklaracji 
uczestnictwa  może skutkować odmową przyjęcia dziecka  do sekcji sportowej;  
10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 
człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 
 
 
 

………..…..……………………. 
(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

 


