Regulamin
Koła Sportowego WROTKA - Katowice
1. W zajęciach Koła Sportowego WROTKA –Katowice mogą uczestniczyć dzieci od 6 lat. Dzieci
mogą uczestniczyć w zajęciach po zakwalifikowaniu przez Instruktora.
2. Każdy Uczestnik na czas zajęć otrzymuje: kask ochronny, ochraniacze na kolana, ochraniacze
na łokcie i nadgarstki.
3. Uczestnicy zajęć ćwiczą w grupie i dniu wskazanym przez Instruktora.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia grupy, pod
rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć.
5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Koła
Sportowego Wrotka - Katowice, przestrzegania Regulaminu Koła Sportowego, Regulaminu
Klubu WROTKA-Katowice oraz stosowania się do poleceń Instruktora.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w pkt. 5,
Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie z
zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni
Uczestnicy mają obowiązek przebywać w Klubie WROTKA pod opieką Instruktora do
momentu zakończenia zajęć Grupy.
7. Uczestnik na pierwszych zajęciach Koła Sportowego Wrotka – Katowice wykupuje Karnet
Wstępu, który zobowiązany jest okazywać przed kolejnymi zajęciami pracownikowi Klubu
WROTKA lub prowadzącemu zajęcia.
8. Instruktorzy prowadzą zajęcia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Wszelkie
upadki i wypadki uczestników są ryzykiem, które wiąże się z nauką jazdy na wrotkach.
Prowadzący Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki tych wypadków.
O wszelkich wypadkach należy powiadomić prowadzących zajęcia.
9. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, powrót po zajęciach oraz przygotowanie do wejścia
uczestnika na tor wrotkarski odpowiadają rodzice.
10. Każdy z uczestników zajęć, otrzymuje kluczyk do szafki w której umieszcza swoje ubranie i
rzeczy osobiste.
11. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy,
zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać swój Karnet.
12. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapłaty
kwoty 25,00 zł tytułem kosztów administracyjnych.
13. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Klubu Wrotka Katowice.
14. Zapisując się na zajęcia, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Zajęć Klubu
Sportowego Wrotka – Katowice nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

