Regulamin Szkółki Łyżwiarskiej

1. Zajęcia szkółki łyżwiarskiej organizowane są przez WCT Spartan Wrocław.
2. Uczestnicy szkółki łyżwiarskiej zobowiązani są do zapoznania się i
przestrzegania regulaminu obowiązującego w obiekcie Hali Orbita.
3. Zajęcia szkółki łyżwiarskiej prowadzone są przez instruktorów posiadających
uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.
4. W zajęciach szkółki łyżwiarskiej mogą uczestniczyć dzieci pod opieką
rodzica/pełnoletniego opiekuna. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do
przebywania na terenie obiektu w czasie trwania zajęć.
5. Przy zapisie rodzice zobowiązani są poinformować o ewentualnych
chorobach dzieci.
6. Uczestnik szkółki zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego,
rękawiczek oraz stroju sportowego. Kask powinien być dopasowany tak, aby
pełnił rolę ochronną.
7. WCT Spartan nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne
uczestnictwa dzieci w zajęciach szkółki, ponoszą ją rodzice lub opiekunowie
prawni zapisujący dzieci na zajęcia.
8. Instruktorzy prowadzą szkółkę łyżwiarską godnie ze swoją najlepszą wiedzą i
doświadczeniem. Wszelkie upadki i wypadki uczestników są ryzykiem, które
wiąże się z nauką jazdy na łyżwach. Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności
za ewentualne skutki tych wypadków.
9. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, powrót po zajęciach oraz
przygotowanie do wejścia uczestnika na lodowisko odpowiadają rodzice.
10. Uczestnicy szkółek łyżwiarskich na zajęcia wchodzą punktualnie razem z
instruktorem, bez instruktora uczestnik szkółki nie ma prawa przebywać na
tafli.
11. Zajęcia szkółki łyżwiarskiej trwają 50 minut.
12. Stawki i ceny za korzystanie z zajęć szkółki łyżwiarskiej określa cennik opłat
zatwierdzony przez Prezesa WCT Spartan Wrocław. Cennik jest dostępny na
stronie internetowej WCT Spartan Wrocław.
13. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
14. Wszelkie, urazy, skaleczenia, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itd. należy
niezwłocznie zgłosić instruktorowi zajęć.
15. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu wybranych zajęć oraz
regulaminu Hali Orbita będą wypraszane z zajęć.
16. WCT Spartan zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub
odwołania zajęć w związku z organizacją imprez sportowych lub innych ważnych
powodów niezależnych od WCT Spartan Wrocław.

