Regulamin szkółek łyżwiarskich na lodowisku Orbita.
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Organizatorem szkółek łyżwiarskich na lodowisku Orbita jest WCT Spartan sp. z o.o.
Uczestnicy szkółek łyżwiarskich zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na lodowisku Orbita.
Zajęcia szkółek łyżwiarskich prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych przez WCT Spartan sp. z o.o. posiadających
uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć wg własnego programu nauczania.
W zajęciach szkółek łyżwiarskich mogą uczestniczyć dzieci od 5 r.ż. pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Rodzic/opiekun
zobowiązany jest do przebywania na terenie obiektu w czasie trwania zajęć.
Na lodowisku podczas szkółek łyżwiarskich mogą przebywać jedynie instruktorzy i zapisani uczestnicy danej szkółki łyżwiarskiej.
Przy zapisie rodzice/opiekunowie lub dorośli uczestnicy szkółek łyżwiarskich zobowiązani są poinformować o ewentualnych
chorobach własnych lub dzieci.
Uczestnicy szkółek łyżwiarskich zobowiązani są do posiadania łyżew, kasku ochronnego, rękawiczek oraz stroju sportowego. Kask
powinien być dopasowany tak, aby pełnił rolę ochronną. W przypadku braku obowiązującego sprzętu uczestnik zajęć nie zostanie
dopuszczony do zajęć.
Instruktor odpowiada za uczestnika szkółek łyżwiarskich od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej
zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne uczestnictwa dzieci w zajęciach szkółki, ponoszą ją
rodzice lub opiekunowie prawni zapisujący dzieci na zajęcia.
Instruktorzy prowadzą szkółki łyżwiarskie zgodnie 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.
Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, powrót po zajęciach oraz przygotowanie do wejścia uczestnika na lodowisko odpowiadają
rodzice lub opiekunowie.
Uczestnicy szkółek łyżwiarskich na zajęcia wchodzą punktualnie razem z instruktorem, bez instruktora uczestnik szkółki nie ma prawa
przebywać na tafli.
Zajęcia szkółki łyżwiarskiej trwają 50 minut.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć (o czym poinformuje uczestników zajęć mailowo)
w związku z organizacją imprez sportowych w hali Orbita lub innych ważnych powodów niezależnych od Organizatora.
W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie organizatora, szkółka łyżwiarska zostanie przedłużona o
taką sama ilość jednostek lekcyjnych.
W przypadku nieobecności na zajęciach szkółki łyżwiarskiej nie przysługuje zwrot opłat.
Zajęcia odpowiednio wcześniej odwołane (min. 2 dni wcześniej na maila: lyzwy@spartan.wroc.pl) można po wcześniejszym
uzgodnieniu z instruktorem odrobić (jak tylko będzie taka możliwość) w innym terminie.
Organizator szkółek łyżwiarskich zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenie grup w przypadku
zmniejszenia się ilości osób w grupie.
Stawki i ceny za korzystanie z zajęć szkółki łyżwiarskiej określa aktualny cennik dostępny na stronie internetowej WCT Spartan.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów. Podział na grupy zaawansowania leży w gestii instruktorów.
Wszelkie, urazy, skaleczenia, zagrożenia, niedyspozycje, uszkodzenia sprzętu jakie wysapią podczas zajęć należy niezwłocznie zgłosić
instruktorowi.
Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu wybranych zajęć oraz regulaminu lodowiska Orbita będą wypraszane z zajęć.
Za szkody wyrządzone przez uczestnika szkółki odpowiada rodzic/opiekun.
W przypadku zakłócania przez uczestnika szkółki porządku w czasie zajęć, instruktor ma prawo wyłączenia uczestnika z zajęć bez
zwrotu poniesionych dotychczas kosztów za naukę jazdy na łyżwach.
Akceptacja regulaminu przez uczestnika zajęć, rodzica/opiekuna jest jednoznaczna z oświadczeniem o braku przeciwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach łyżwiarskich.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy do szkółki łyżwiarskiej i akceptując regulamin uczestnik szkółki/rodzic lub opiekun osoby
niepełnoletniej wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku – swojego lub swojego dziecka utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo, oraz udziela organizatorowi szkółki nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzenie do pamięci komputera, wykorzystania
do promocji szkółek łyżwiarskich organizowanych przez WCT Spartan Sp. z o.o., zamieszczania i publikowania na stronie internetowej
i portalach społecznościowych. Ponadto każdy ma prawo do odmówienia lub odwołania powyższej zgody.
Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni oraz na terenie lodowiska Orbita.

Wrocław, 16 grudnia 2020

………………………………………….
data i podpis uczestnika kursu,
rodzica lub prawnego opiekuna

