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Regulamin uczestnictwa w treningach 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy 

w ramach akcji Wakacje z lotką 2021 

 

§1 

1. Uczestnictwo w treningach organizowanych przez UKS Badminton Puławy jest jednocześnie 

akceptacją niniejszego regulaminu, polityki prywatności- RODO Klubu oraz zgodą na 

przestrzeganie procedur sanitarnych i zasad prowadzenia treningów w czasie pandemii COVID-19 

w tym oświadczenia uczestnictwa w treningach w trakcie pandemii, dla Zawodników 

niepełnoletnich dodatkowo konieczne jest złożenie zgody na uczestnictwo w treningach 

badmintona podpisaną przez jego opiekuna prawnego. 

2. Każdy członek klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. 

3. Uczestnictwo w treningach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia, zawodnicy 

chcący wziąć udział w treningu zobowiązani są potwierdzić swoje przybycie SMS-em, Damian 

Woźniak, tel. 603 195 651, co najmniej dzień wcześniej. 

4. Opłata za treningi w wysokości 20 zł/trening - dorośli, 10 zł/trening dzieci, płatna jest 

każdorazowo przed treningiem. 

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i innych miejscach obiektu, 

w którym odbywa się trening. 

6. Podczas treningów zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. 

7. Przystępując do zajęć Zawodnicy pełnoletni, oraz opiekunowie Zawodników niepełnoletnich 

potwierdzają brak przeciwwskazań medycznych do trenowania badmintona. 

§2 

1. Uczestnicy zajęć są pod opieką trenera wyłącznie podczas trwania treningu (60 pierwszych 

minut). 

2. UKS Badminton Puławy nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Opiekun Zawodników niepełnoletnich bierze pełną odpowiedzialność za przyprowadzenie lub 

samodzielne przybycie Zawodnika do miejsca prowadzenia treningu oraz za odebranie Zawodnika 

lub samodzielny powrót z miejsca prowadzenia treningu po ich zakończeniu. 

4. Badminton oraz zajęcia ogólnorozwojowe mu towarzyszące (biegi, gimnastyka, gry i zabawy itd.) 

mogą prowadzić do kontuzji i uszczerbku na zdrowiu. W związku z powyższym opiekun 

oświadcza, że Zawodnik niepełnoletni będzie brał udział w zajęciach na ryzyko opiekuna. Członek 

pełnoletni oświadcza, iż bierze udział w zajęciach na własne ryzyko. 

5. Opiekun Zawodników niepełnoletnich zrzeka się roszczeń na skutek wypadku lub innych zdarzeń 

losowych zaistniałych z jego winy (dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem zbiorowym w 

szkole są chronione przez cały czas). 

6. Zawodnik pełnoletni zrzeka się z roszczeń na skutek wypadku lub innych zdarzeń losowych 

zaistniałych z ich winy. 
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§3 

Zawodnik zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania i zachowania czystości na obiektach, w których odbywają się treningi. 

2. Punktualnego przybycia na zajęcia. Trener lub instruktor może nie zezwolić na udział w zajęciach 

osobie, która się na nie spóźniła. 

3. Odkładania sprzętu na swoje miejsce po skończonych zajęciach. 

4. Stosowania się do zaleceń i wskazówek trenera, instruktora lub asystenta. 

5. Noszenia zmiennego obuwia sportowego i stroju sportowego, posiadania wody oraz ręcznika 

sportowego. 

6. Powstrzymania się od działań mogących zakłócić trening, powodujących uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia Klubu, jak również od zniszczeń pomieszczeń wykorzystywanych przez Klub. 

§4 

1. Klub ma prawo wprowadzać zmiany w harmonogramie treningów (dotyczy godziny, miejsca i 

osoby prowadzącej). 

2. Klub ma prawo do odwołania treningów z powodów osobistych lub wypadków losowych. 

3. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być 

składane drogą mailową na adres uksbadpul@gmail.com 

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za trening, harmonogramu treningów i regulaminu. 

Wszystkie zmiany podawane będą członkom klubu do wiadomości poprzez stronę internetową 

www.badminton.pulawy.pl i/lub inną formą informacji elektronicznej (mail/Facebook) 

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


