
Regulamin szkolenia żeglarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żegluj”

 I. Zapisy i płatności

1. Organizatorem zajęć żeglarskich jest Uczniowski Klub Sportowy „Żegluj”
2. Zgłoszenie  na  kurs  jest  rozpatrywane  po  wypełnieniu  formularza  zgłoszeniowego  (on-line)  i  wniesieniu  zaliczki.

Zakwalifikowanie na kurs następuje  w przypadku wolnych miejsc w danym terminie,  co jest  potwierdzone oddzielną
wiadomością. W przypadku braku wolnych miejsc w wybranym terminie oraz braku możliwości udziału w pozostałych
terminach zaliczka zostaje zwrócona.

3. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. 
4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem istnieje możliwość wzięcia udziału

w późniejszym kursie lub zgłoszenia na swoje miejsce innej  osoby. Wówczas Uczestnik nie ponosi  żadnych kosztów
związanych z rezygnacją z kursu. W innym przypadku  Organizator pomniejsza zwrot kosztów o wpłaconą zaliczkę. 

5. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie kursu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane
zajęcia.

6. Należność  za  kurs  powinna  zostać  uiszczona  najpóźniej  dwa  tygodnie  przed  rozpoczęciem  zajęć.  Istnieje  również
możliwość  rozłożenia  płatności  na  raty.  Pierwszą  ratę  za  kurs  w  wysokości  400  zł  należy  wpłacić  przy  zgłoszeniu.
Pozostałą kwotę należy przelać na konto bankowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żegluj”.
Dane do przelewu: Nr konta 63 1020 3176 0000 5002 0171 6752

II. Prawa i obowiązki 

1. Uczestnik szkolenia ma prawo brać udział w zorganizowanych zajęciach żeglarskich oraz korzystać ze sprzętu żeglarskiego
pod opieką instruktora.

2. Uczestnik ma prawo przebywać na terenie klubu oraz korzystać z pomieszczeń i infrastruktury klubu.
3. Uczestnik  szkolenia  zobowiązany  jest  podporządkować  się  poleceniom  kadry  (opiekunom,  instruktorom)  oraz  do

aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych.
4. Uczestnicy  szkolenia  zobowiązani  są  do  stałego  udziału  we  wszystkich  programowych  zajęciach  oraz  wykonywania

poleceń instruktorów.
5. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, etyki i  etykiety

żeglarskiej.
6. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko za zgodą i pod nadzorem opiekuna lub trenera.
7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji  sprzętu rekreacyjno - sportowego zgodnie

z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie miejsca szkolenia.
8. Podczas szkolenia jachty poruszają się po wyznaczonym akwenie manewrowym. 
9. Podczas ćwiczeń uczestnicy mogą wyskakiwać z jachtów oraz korzystać z kąpieli tylko za zgodą opiekuna lub trenera.
10. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko w sposób umyślny.
11. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żegluj”

zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie
lub powiadomienie rodziców. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa
własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z pojedynczych zajęć, a w przypadkach szczególnych ze szkolenia bez
zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia. 

12. Uczestnik na czas szkolenia może otrzymać od Organizatora ubranie piankowe oraz buty żeglarskie, które zobowiązany
jest zwrócić po ukończeniu szkolenia.

13. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzęt  elektroniczny  i  inne  rzeczy  zagubione  przez  Uczestnika  podczas
trwania szkolenia.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników,
jeśli po przybyciu do miejsca szkolenia nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez opiekuna.

III. Polityka prywatności

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć do celów marketingowych.
2. Organizator gromadzi dane osobowe powierzone przez zgłaszającego (rodzica/opiekuna), który dobrowolne wypełnienia

elektroniczny formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej organizatora. Dane są przechowywane w bazie
danych partnera tj. serwisu rezerwacyjnego bookero.pl zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Organizator wykorzystuje dane osobowe tylko do celów organizacji szkoleń m. in. w celu ubezpieczenia uczestników oraz
kontaktu z uczestnikami oraz ich rodzicami lub opiekunami.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższe zasady oraz zobowiązuję się ich przestrzegać:

------------------ ---------------------------------------------------- ----------------------------
data czytelne podpisy rodziców (opiekunów) podpis uczestnika


