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Regulamin Sekcji Biegowej „42k Junior Team” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem treningów jest Sport Assist Szymon Wdowiak, z siedzibą w Tychach przy 

ul. Rolnej 49/15. 

2. Uczestnikami treningów mogą być osoby powyżej 13 roku życia*, posiadające zgodę 

Rodziców/Opiekunów na uczestnictwo w zajęciach. 

3. Celem treningów jest rozwój motoryczny oraz przygotowanie do uczestnictwa w sporcie 

kwalifikowanym. 

*po konsultacji z rodzicem możliwe jest przyjęcie do sekcji osoby poniżej 13 roku życia. 

II ORGANIZACJA TRENINGÓW 

1. Treningi będą odbywać się zgodnie z przesłanym do rodziców/opiekunów harmonogramem 

zajęć. 

a) zajęcia grupowe odbywać będą się trzy razy w tygodniu na obiektach otwartych. 

b) dopuszcza się możliwość organizacji niektórych treningów na obiektach zamkniętych, 

zgodnie z wcześniej wysłanym harmonogramem zajęć. 

c) po konsultacji Trener-Rodzic/Opiekun-Zawodnik, zawodnik otrzyma dodatkowy plan 

treningów do zrealizowania, pod nadzorem rodziców/opiekunów. 

2. Treningi odbywają się na powietrzu bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Prowadzący zajęcia może odwołać trening, w przypadku, gdy ten jest niemożliwy do 

realizacji, o czym zobowiązany jest poinformować niezwłocznie rodzica/opiekuna oraz 

uczestnika zajęć. 

4. Trener może zwolnić uczestnika do domu, który posiada pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów. 

5. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń prowadzącego. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego o wszelkich kontuzjach, 

urazach i innych problemach mających wpływ na uczestnictwo w treningu. 

7. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się na treningu w stroju sportowym. 

III OPŁATY 

1. Udział w treningach jest płatny w kwocie 150zl/ miesiąc (135zl/ miesiąc przy wyrażeniu 

zgody na udostępnienie wizerunku), bez względu na ilość odbytych treningów. 

2.  Udział w treningach drugiego dziecka z rodziny jest płatny w kwocie 130zl/ miesiąc 

(115zl/ miesiąc przy wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku), bez względu na ilość 

odbytych treningów. 
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3. Dla uczestników poniżej 13 lat deklarujących uczestnictwo w 2 treningach tygodniowo 

udział w treningach jest płatny w kwocie 100zl/ miesiąc (90zl/ miesiąc przy wyrażeniu zgody 

na udostępnienie wizerunku), bez względu na ilość odbytych treningów. 

4. Opłaty za prowadzenie procesu treningowego należy wpłacić na konto bankowe 

organizatora, zgodnie z wystawioną fakturą. 

5. W przypadku choroby, urazu lub innej usprawiedliwionej nieobecności powyżej 7 dni, 

opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu.  

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo jest zobowiązany poinformować o zmianie regulaminu. 


