
REGULAMIN KURSU AKROBATYKI POWIETRZNEJ

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem kursu jest Fundacja Sztukmistrze.
2. Niniejszy  regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  kursie

akrobatyki powietrznej

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmian  postanowień  niniejszego  regulaminu.

Wszystkie  zmiany  regulaminu,  jakie  ewentualnie  pojawią  się,  będą  publikowane

i wyróżniane na stronie internetowej Organizatora

II. Warunki Uczestnictwa

4. W kursie akrobatyki powietrznej mogą brać udział osoby od 16 roku życia.
5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w kursie za wiedzą i pisemną zgodą

opiekuna
6. Kobiety ciężarne nie mogą brać udziału w zajęciach.
7. Każdy  uczestnik  powinien  we  własnym  zakresie  skontrolować  stan  zdrowia  oraz

dowiedzieć  się  o  ewentualnych  przeciwwskazaniach  do  uczestnictwa  w  zajęciach.
Osoby,  które  mają  problemy  ze  zdrowiem,  nie  zezwalające  na  uprawianie  zajęć
ruchowych  oraz  osoby  przyjmujące  lekarstwa,  które  ograniczają  ich  zdolności
fizyczne  lub  psychiczne,  nie  mogą  uczestniczyć  w  zajęciach.  Uczestnik  jest
zobowiązany  powiadomić  instruktora  o  kontuzjach  czy  problemach  zdrowotnych,
które nie wykluczają udziału w zajęciach, ale mogą mieć wpływ na jego sprawność.

8. Zgłaszający  się  jest  świadomy,  że  akrobatyka  powietrzna,  jeśli  jest  uprawiana
z lekceważeniem  zasad  bezpieczeństwa,  może  doprowadzić  do  niebezpiecznego
wypadku, a w konsekwencji - utraty zdrowia a nawet życia osoby trenującej lub osób
postronnych. 

9. Udział  w  kursie  odbywa  się  na  własną  odpowiedzialność  (w  przypadku  osób
niepełnoletnich  na  odpowiedzialność  opiekunów).  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  nieszczęśliwe  wypadki  oraz  kontuzje  i  urazy,  powstałe  
w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu
i zasad bezpieczeństwa.

III Bezpieczeństwo

10. Osoby uczestniczące w kursie muszą przestrzegać przepisów obowiązującego
regulaminu, a także podporządkować się poleceniom trenerów. Trening odbywa się
wyłącznie w obecności instruktora.

11. Obowiązuje zakaz udziału w treningu pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.  Osoby  będące  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków
odurzających,  które weszły na teren,  gdzie  realizowany jest kurs,  będą poproszone
o jego opuszczenie.

12. Instruktor może wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz
co  do  których  poweźmie  uzasadnione  podejrzenie,  że  będą  naruszać  niniejszy
regulamin lub przepisy prawa.

13. Ćwiczenie  na  chuście  wertykalnej,  hamaku,  linie  wertykalnej  itp.  przyrządach  jest
dozwolone  wyłącznie  w stroju  pozbawionym wystających  elementów,  np.:  guziki,



zamki,  ćwieki,  napy,  paski  itp.  Przed  rozpoczęciem ćwiczeń  na  w/w przyrządach
należy zdjąć biżuterię i inne ozdoby, które mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu
i/lub  uszkodzić  rekwizyt.  Instruktor  ma  prawo odmówić  korzystania  z  rekwizytów
uczestnikowi bez odpowiedniego stroju.

14. Przed  rozpoczęciem  ćwiczeń  należy  zadbać  o  odpowiednie  przygotowanie  ciała,
dlatego  każde  zajęcia  rozpoczynają  się  wspólną  rozgrzewką.  Osoby  spóźnione  
na zajęcia są zobowiązane przeprowadzić ten element indywidualnie.

15. Trening  na  rekwizytach  powietrznych  jest  wykonywany  zawsze  nad
materacem/materacami. 

16. Przed  wejściem  na  rekwizyt  należy  upewnić  się,  że  wiemy,  jak  należy  wykonać
ćwiczenie i jesteśmy odpowiednio skoncentrowani. 

17. Osoby,  które  w czasie  ćwiczeń  lub  pobytu  na  sali  źle  się  poczują,  zobowiązane  
są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym instruktora.

18. Zabronione jest zeskakiwanie z przyrządu, zanim się zatrzyma (np. z bujającego się
trapezu, koła, chusty itd.)

19. Zabronione  jest  używanie  rekwizytów  aerialowych  w  sposób  inny  niż  w  celach
treningowych.

20. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania
instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

21. Za  szkody  powstałe  w  wyniku  celowego  działania  uczestnik  zajęć  ponosi  pełną
odpowiedzialność finansową.

22. Po zakończonym treningu odpowiednio odwieszamy i zabezpieczamy  sprzęt
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni.

IV Organizacja zajęć

24. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu uruchomienia kursu, potrzebna jest
minimalna liczba uczestników, określona w opisie kursu. W przypadku zgłoszenia się
niewystarczającej  liczby  osób  wymaganych  do  uruchomienia  kursu,  Organizator
zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięcia  terminu  rozpoczęcia  kursu  lub  odwołania
kursu.

25. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Organizator ma prawo wyznaczyć
innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego
informowania uczestników. 

26. W przypadku konieczności odwołania zajęć z przyczyn zewnętrznych (niezależnych
od  Organizatora  –  np.  niedostępność  sali),  zajęcia  są  realizowane  w  kolejnych
tygodniach po pierwotnie planowym zakończeniu kursu.

27. Opłaty są dokonywane z góry za cały kurs, najpóźniej do drugich zajęć. W przypadku
nieobecności  uczestnika  na  Dniach  Otwartych,  za  pierwsze  zajęcia  pobierana  jest
opłata  w wysokości  20 zł,  a  po decyzji  uczestnika  o kontynuowaniu  kursu,  reszta
kwoty.

28. W przypadku rezygnacji z kursu podczas jego trwania albo nieobecności na zajęciach
nie przysługuje zwrot opłat.

V Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

29. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb
niezbędnych do realizacji kursu

30. Dane  osobowe Uczestników będą  przetwarzane  zgodnie  z  właściwymi  przepisami
prawa,  w  szczególności  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych



osobowych.  Dane  osobowe  są  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  związanych
z prowadzonym kursem. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy
z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie
danych  jest  dobrowolne.  Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości,  że  niepodanie
odpowiednich  danych  osobowych  lub podanie danych  nieprawdziwych,  niepełnych
lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w kursie.

31. Uczestnik  kursu  udziela  Organizatorowi  nieodpłatnego  prawa  do  wielokrotnego
wykorzystywania,  w  tym  rozpowszechniania  zdjęć,  fonogramów  i  wideogramów
z wizerunkiem  i  wypowiedziami  Uczestników,  bez  konieczności  każdorazowego
zatwierdzania  takiego  wykorzystania.  Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalanie,
obróbkę,  powielanie  materiałów  z  wizerunkiem  Uczestnika  i  głosem,  za
pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w
tym  promocji  Organizatora),  informowania  i  realizacji  kursu  zgodnym
z obowiązującym prawem,  wliczając w to w szczególności  zamieszczanie zdjęć na
stronach  internetowych  oraz  publikacje  w  gazetach,  czasopismach  okresowych,
czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie
Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania  wskazanych  materiałów  z  wizerunkiem  także  w  przypadku
wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik
cyfrowych,  pod  warunkiem,  że  te  wszystkie  działania  służyć  mają  jedynie
propagowaniu kursu lub promocji Organizatora.


