
 REGULAMIN KLUBU CIECIÓRSKI AKRO KIDS 

Regulamin obowiązuje na wszystkie zajęcia prowadzone w klubie Cieciórski Akro Kids od 

02.09.2019 r. 

 

1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1.1. Każdy z chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązany do zgłoszenia się do recepcji klubu Cieciórski 

Akro Kids w celu wypełnienia stosownych dokumentów.  

1.2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez klub Cieciórski Akro Kids jest równoznaczna z 

przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu. W przypadku osób 

niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.  

1.3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które przestrzegają regulaminu, wykupiły karnet lub opłaciły udział w 

nich w recepcji klubu Cieciórski Akro Kids.  

1.4. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona. 

2. BEZPIECZEŃSTWO 

2.1.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż klub Cieciórski Akro Kids nie ubezpiecza Uczestników zajęć od 

nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków powstałych 

bez winy klubu Cieciórski Akro Kids i osób działających w imieniu klubu. Klub nie odpowiada za kontuzje ani 

nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć, o ile nie wynikają z winy klubu Cieciórski Akro Kids.  

2.2. Klub Cieciórski Akro Kids nie wymaga od Uczestników zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, 

zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach. W związku z powyższym Uczestnik może we własnym zakresie wykonać 

badania celem ustalenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach, bądź odstąpić 

od nich, jednakże zobowiązany jest do pisemnego poinformowania klubu o faktycznym stanie zdrowia i oznacza to, 

że jest świadomy stanu swego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.  

2.3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia 
Uczestnika oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się Uczestnika na 
zajęciach akrobatycznych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań Uczestnika do 
uprawiania sportu. 
 

2.4. Uczestnik wyraża zgodę na asekurację przez trenera lub instruktora w trakcie prowadzonych zajęć.  

2.5.  Klub Cieciórski Akro Kids nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione bez opieki 

(przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą na salę)                                                                                                                                            

W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel powinien niezwłocznie poinformować recepcję 

o zaistniałej sytuacji. 

2.6.  Przebywanie na sali bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione. Przebywając na sali należy 

podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez 

Uczestnika do poleceń trenera lub instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego prawny opiekun. 

2.7. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na salę akrobatyczną, jedzenia oraz ciepłych 

napoi.  

2.8. Osoby towarzyszące Uczestnikom i Uczestnicy przebywający na terenie klubu Cieciórski Akro Kids oraz w 

pomieszczeniach Cieciórski Akro Kids, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. 

oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Cieciórski Akro Kids i innych Uczestników zajęć.  

2.9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając przy tym porządku 

w klubie Cieciórski Akro Kids. Osoby oczekujące na Uczestników zajęć, nie mają prawa wejścia na salę i mogą 

przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.  

2.10. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć, odpowiedzialność ponosi on sam 

lub jego prawny opiekun.  



2.11. Na terenie klubu Cieciórski Akro Kids obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów 

alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt. 

3. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 

3.1. Zajęcia prowadzone są w grupach, przy czym ilość osób odbywających zajęcia w grupie określa klub Cieciórski 

Akro Kids.  

 

3.2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla Uczestników zajęć to:                           

t-shirt, spodenki/leginsy/wygodne dresy, baletki lub zwykłe skarpetki. 

3.3. Ze względów bezpieczeństwa długie włosy na zajęciach powinny być związane, a biżuteria (bransoletki, zegarki, 

łańcuszki, kolczyki) zdjęte przed treningiem. 

3.4. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.  

3.5. Trener lub instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.  

3.6. Klub Cieciórski Akro Kids ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć 

lub w inny sposób je utrudnia. Wykluczenie oznacza opuszczenie sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku 

nieletnich Uczestników pozostawienie ich na sali do czasu ich odbioru przez opiekuna prawnego. Uczestnikowi 

wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.  

3.7. W przypadku dużej liczby chętnych Uczestników, która przekroczy określoną ilość osób w grupie, klub zapewni 

zajęcia w innej grupie.  

3.8. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników danej grupy, Studio zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania i 

zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.  

3.9. Klub Cieciórski Akro Kids  może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia zajęć w przypadku choroby, 

niedyspozycji lub zwolnienia od zajęć trenera lub instruktora.  

3.10. Klub ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu oraz trenera/instruktora prowadzącego grupę). Jeśli zmiany 

takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację szkolenia, klub Cieciórski Akro Kids przenosi niewykorzystaną 

kwotę na poczet zajęć w innej grupie lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.  

3.11. Pozwolenie na filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć wydaje właściciel lub manager klubu Cieciórski 

Akro Kids po wcześniejszej konsultacji. 

4.  PŁATNOŚCI 

4.1. W klubie Cieciórski Akro Kids obowiązuje aktualny cennik na dany rok szkolny opublikowany na stronie: 

www.cieciorski.com lub w recepcji klubu. 

4.2. Uczestnik reguluje opłaty za zajęcia, tydzień przed upłynięciem ważności aktualnego karnetu. 

4.3. Opłaty za zajęcia dokonywane są w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w walucie polskiej bądź przelewem na 

konto Klubu. W przypadku wpłaty na konto należy poprawnie opisać przelew zgodnie z instrukcją znajdującą się na 

stronie www.cieciorskicom w zakładce CENNIK/ZAPISY. 

4.4. Opłaty pobiera się z góry za zajęcia pojedyncze w grupach, karnety jak i za zajęcia indywidualne.  

4.5. Klub wprowadza opłaty karnetowe. Karnet obowiązuje na 4 następujące po sobie zajęcia grupowe, tj. od 

pierwszej daty rozpoczęcia zajęć. Karnet jest imienny i może korzystać z niego tylko jedna osoba. Opłata za karnet 

jest stała i zgodna z cennikiem obowiązującym w klubie Cieciórski Akro Kids na dany rok szkolny.  

4.6. Na prośbę osoby zainteresowanej, klub wystawia fakturę imienną w ciągu 7 dni po zakupie karnetu. 

4.7. Klub Cieciórski Akro Kids zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. 

5. ZWROTY 

5.1. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach które zostały opłacone w formie karnetu, zajęcia te 

przepadają i nie przysługuje zwrot poniesionych opłat. 

5.2. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach Uczestnik  ma prawo do odrobienia zajęć w karnecie, 

poprzez uczestniczenie w zajęciach w innym terminie jeśli przedstawi zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie za 

okres nieobecności w którym odbywały się zajęcia. 

5.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w klubie Cieciórski Akro Kids niewykorzystane zajęcia w 

karnecie przepadają i nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.   

http://www.cieciorskicom/


5.4. Po jednym miesiącu nieuzasadnione niewykupienie karnetu na kolejny miesiąc, łączy się z wykreśleniem 

Uczestnika z grupy. 

5.5. W przypadku odwołania zajęć z uzasadnionej winy klubu Cieciórski Akro Kids, zajęcia te zostaną przełożone, a 

karnet automatycznie zostanie przedłużony. Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie uzgodnionym z 

Uczestnikiem, a w przypadku braku porozumienia opłata za odwołane zajęcia może być zwrócona. 

6. PROMOCJE I ZNIŻKI 

6.1. Do zniżek i promocji uprawnieni są wyłącznie członkowie klubu Cieciórski Akro Kids. 

6.2. Zniżki dotyczą wyłącznie karnetów.  

6.3. Promocje i zniżki nie dotyczą opłat za zajęcia jednorazowe oraz zajęcia indywidualne o ile nie określa to aktualna 

promocja. 

6.4. Zniżki nie sumują się. 

- Rodzinna  (Pierwszy karnet opłata  149zł, a każdy kolejny karnet w rodzinie  -10% zniżki ) 

- Zniżka na grupy Masters  nie obowiązuje i opłata wynosi  100% wartości  karnetu (300zł) 

7. SPRAWY OGÓLNE 

7.1. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego przestrzegania.                                                                                                                                       

7.2. Regulamin jest dostępny w recepcji klubu Cieciórski Akro Kids oraz na stronie internetowej www.cieciorski.com 

7.3. Uczestnik zajęć prowadzonych przez Cieciórski Akro Kids wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku na potrzeby promocji, poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych 

organizowanych przez klub Cieciórski Akro Kids i jego patronów.  

7.4. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu klubu Cieciórski Akro Kids, mogą zostać skreślone z listy 

Uczestników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.  

7.5. Odstępstwa od regulaminu przy zawarciu umowy z Uczestnikiem mogą być stosowane indywidualnie wyłącznie 

przez właściciela klubu-Artura Cieciórskiego.  

7.6. Klub Cieciórski Akro Kids zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Uczestnicy zostaną 

powiadomieni o zmianie Regulaminu telefonicznie i/lub na adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem obowiązywania zmian. W przypadku braku akceptacji zmian przez Uczestnika, przysługuje mu prawo 

rezygnacji z członkostwa w klubie oraz zwrot niewykorzystanej części składki za zajęcia. 

7.7. W sprawach nieobjętych regulaminem należy kontaktować się z recepcją klubu Cieciórski Akro Kids. 

 


