
 

REGULAMIN 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Parkour United 

  
 
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie 
osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez 
stowarzyszenie Parkour United zwane dalej Organizatorem. 

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
• Warsztaty sportowe należą do edukacyjnej działalności statutowej stowarzyszenia Parkour 

United. 

• Celem zajęć jest popularyzowanie aktywności: parkour i freerun oraz innych kreatywnych i 
nietypowych aktywności sportowych i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu 
wolnego, a także integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez ww. sporty i aktywności. 

• Warunkiem uczestnictwa w warsztatach sportowych  jest spełnienie wszystkich 
wymagań/warunków stawianych przez Organizatora. 

• Każdy uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych zobowiązuje się przestrzegać warunków 
niniejszego Regulaminu. 

• Uiszczenie opłaty oraz uczestnictwo w zajęciach równoważne jest z akceptacją regulaminu. 

  

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

• Minimalny wiek uczestnika zajęć, to ukończone 6 rok życia. W określonych przypadkach, trener 
koordynujący zajęcia może dopuścić dziecko młodsze, na postawie swojej subiektywnej opinii. 
Minimalny wiek, może ulec zmianie w przyszłości.  

• Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi 
udzieloną przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodę na uczestnictwo w zajęciach, zgodną ze 
wzorem udostępnianym przez stowarzyszenie Parkour United (dostępne na stronie internetowej 
i/lub w wydarzeniach w serwisie Facebook).  

• Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem 
uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu. 

• Uczestnicy chcący brać czynny udział w zajęciach zobowiązani są do uregulowania opłaty za 
zajęcia w kwocie obowiązującej dla danej grupy i rodzaju wybranych zajęć (jeżeli opłata 
obowiązuje). 

  

III.  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ SPORTOWYCH 

• Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego na zmianę.  

http://parkourunited.pl/zaj%C4%99cia
https://www.facebook.com/parkourunited/events


• Noszenie biżuterii i innych ozdób w trakcie trwania zajęć jest zabronione ze względów 
bezpieczeństwa. 

• W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 
osoby prowadzące zajęcia. 

• Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność. Na zajęcia należy przychodzić 15 minut przed 
godziną rozpoczęcia zajęć. W przypadku spóźnień powodujących jakiekolwiek zaburzenie 
porządku panującego na zajęciach Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w 
zajęciach. 

• Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez 
prowadzącego odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. 
Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, ma on obowiązek zgłosić to osobie 
prowadzącej zajęcia.. 

• W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien 
natychmiast zgłosić ten fakt instruktorowi i poinformować go o swojej dolegliwości. 

• Oddalanie się od miejsca prowadzenia zajęć bez wcześniejszego poinformowania  osoby 
prowadzącej zajęcia jest zabronione. 

• W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby nie posiadające żadnych przeciwwskazań do 
uczestnictwa w tego typu zajęciach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie wypadki spowodowane zatajeniem istotnych informacji o zdrowiu Uczestnika. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia 
Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych 
organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi. 

• W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, 
życiu, bezpieczeństwu swojemu i/lub innych uczestników bądź zachowania dezorganizujące i 
utrudniające prowadzenie zajęć w grupie, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec 
Uczestnika konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera 
ćwiczeń lub zakaz uczestnictwa w danym treningu. Jeśli usunięcie Uczestnika nstąpiło z jego 
winy nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów. 

• Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych 
środków odurzających. 

• Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz 
miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on 
odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekunowie 
prawni. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

• Trenerzy prowadzący zajęcia, mogą według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo 
Uczestników, ograniczyć liczbę osób biorących udział w zajęciach. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne i wartościowe przynoszone przez 
uczestników na zajęcia. Zaleca się zabieranie ich ze sobą na sale i pozostawienie ich w 
widocznym, bezpiecznym miejscu. 

  



IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Wszystkie kwestie sporne, nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

• Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie 
jego nowej wersji na stronie internetowej: https://www.facebook.com/parkourunited/ 

 
 
Ostatnia data aktualizacji: 
2018_10_01 

https://www.facebook.com/parkourunited/

