
Regulamin szkolenia badmintona - Piotrowice 28.07-5.08.2021r 

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy BADMINTON Puławy we współpracy z Zachodniopomorską 

Akademią Badmintona. 

2. Dyrektor szkolenia: Damian Woźniak, kontakt: tel. 603 195 651, 

mejl: wozdam@gmail.com. 

3. Prowadzący: Marian Henryk Stelter - trener badmintona klasy mistrzowskiej. 

Asystenci: Damian Woźniak i Mateusz Kwit - trenerzy badmintona poziom 1. 

4. Terminy:   

1)   28.07   godz.  18.00 - 21.00 

2)   29.87              17.00 - 20.00 

3)   30.07              17.00 - 20.00 

4)   31.07              8.00 - 11.00 

5)   1.08                8.00 - 11.00               

6)   2.08                17.00 - 20.00 

7)   3.08                17.00 - 20.00 

8)   4. 08               17.00 - 20.00 

9)   5.08                17.00 - 20.00 

5. Miejsce: SP im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach. Piotrowice 107, 24 – 150 Nałęczów 

6. Ceny: Pełnoletni 450 zł , niepełnoletni 220 zł, 1 trening 70 zł . 

7. Płatności: 

- przelewem na r-k bankowy UKS BADMINTON Puławy nr: 42 1090 2688 0000 0001 4410 6744 

Santander Bank Polska SA – do 27.07.2021 r. włącznie. 

- gotówką, przed rozpoczęciem szkolenia u dyrektora szkolenia. 

8. Tematyka – uczestnicy szkolenia mogą zgłaszać do dyrektora szkolenia swoje propozycje tematyki 

szkolenia, przy zgłoszeniu imiennym.  

W miarę możliwości organizacyjnych szczegółowe plany szkolenia będą uwzględniały potrzebę  

indywidualizacji szkolenia, aby maksymalnie zbliżyć się do indywidualnych oczekiwań 

uczestników szkolenia. 

Należy pamiętać, że program kursu ma swoje ograniczenia czasowe. Dyrektor szkolenia 

opublikuje ostateczną wersję programu szkolenia do dnia 27.07 2021 r. 

9. Zgłoszenia imienne przyjmuje dyrektor szkolenia w terminie do 26.07. 2021 r. wyłącznie w formie 

mejlowej; mejl: wozdam@gmail.com. 

10. Informacje dodatkowe: 

10.1. Organizator wystawia zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 

10.2. Uczestnik podpisując listę obecności: 

- potwierdza, że zapoznał się z regulaminem szkolenia i zastosuje się do wymogów regulaminu, jest 

zdrowy oraz bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych. 

- wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych, takich jak imię i 

nazwisko, klub, w celach promujących badminton - przez organizatora szkolenia. 

 

10.3. Uczestnik, przed rozpoczęciem szkolenia, dostarcza dyrektorowi szkolenia wypełniony i 

podpisany „formularz rejestracyjny gracza”. 

10.4. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają anonimową ankietę oceniającą szkolenie. 

10.5. Uczestnika obowiązuje ubiór sportowy (odzież i obuwie) oraz posiadanie min. 1 rakiety do 

badmintona. 

10.6. Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas szkolenia organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 


