REGULAMIN – uczestników zajęć sportowych gimnastycznych
SGA Warszawa
1.Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa zwane dalej SGA Warszawa jest klubem sportowym, organizującym
zajęcia z zakresu gimnastyki artystycznej.
2. Kwalifikacji do danej grupy dokonują wykwalifikowane Trenerki SGA Warszawa.
3. Rodzic/opiekun prawny stwierdza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń / przeciwwskazań do
aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Jeśli jednak występują medyczne ograniczenia Rodzic / Opiekun prawny
ma obowiązek poinformować o nich kadrę trenerską, a dziecko musi znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarzy specjalistów.
4. Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla każdej zawodniczki SGA Warszawa, we własnym zakresie - koszty
polisy ubezpieczeniowej pokrywa Rodzic / Opiekun prawny.
5. Dziecko zostaje dopuszczone do udziału w zajęciach gimnastyki artystycznej na podstawie opłaconej rocznej składki
członkowskiej, miesięcznych opłat treningowych oraz podpisanych przez Rodzica / Opiekuna prawnego dokumentów: a)
Deklaracji uczestnika zajęć sportowych, b) Regulaminu, c) Dowodu wpłaty składki członkowskiej oraz opłat za zajęcia
zgodnie z obowiązującą stawką.
6. SGA Warszawa organizuje obozy sportowe, te objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym dla wszystkich uczestników.
7. Opłaty za zajęcia należy wnosić do 10 każdego bieżącego miesiąca na wskazane konto bankowe. Osoby zalegające ze
opłatami dłużej niż miesiąc bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w treningach, aż
do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Osoba, która nie uczęszcza na zajęcia przez co najmniej 6 miesięcy i nie opłaca składki
członkowskiej oraz nie wnosi opłat za zajęcia zostaje skreślona z listy członków.
8. O całkowitej rezygnacji z zajęć należy powiadomić trenera prowadzącego oraz wysłać powiadomienie do klubu drogą emailową na adres klubu sgawarszawa@gmail.com lub pisemnie do Zarządu. Rezygnacja powinna być zgłoszona minimum
miesiąc wcześniej w celu anulowania opłat. Sama nieobecność nie jest podstawą do braku wpłaty za zajecia, gdyż nie jest
jednoznaczna z ustaniem członkostwa.
9. W przypadku tymczasowego braku możliwości uiszczenia składki istnieje możliwość odroczenia opłat, tak by dziecko
mimo wszystko mogło uczestniczyć nieprzerwanie w zajęciach sportowych. Jednak taka sytuacja musi być zgłoszona drogą
e-mailową na adres klubu sgawarszawa@gmail.com lub pisemnie do Zarządu. W drodze wyjątku, decyzją klubu termin
spłaty może być odroczony i ustalony indywidualnie.
10. Jeśli zawodniczka była nieobecna na zajęciach, nie może żądać zmniejszenia wysokości składki członkowskiej, bądź jej
częściowego zwrotu, ani też powtórzenia zajęć. Nieobecność powyżej tygodnia może być brana pod uwagę w celu
zmniejszenia opłaty za zajęcia po pisemnym wniosku Rodzica po wcześniejszej informacji o długiej nieobecności dziecka
związanej np. z chorobą.
11. Rodzic /opiekun prawny przyprowadza dziecko na zajęcia oraz odbiera je po zakończeniu zajęć. Za bezpieczeństwo
uczestniczki zajęć w drodze na trening oraz bezpośrednio po zajęciach odpowiedzialni są Rodzice / opiekunowie prawni.
12. Uczestniczki zajęć zobowiązuje się do przychodzenia na treningi minimum 5 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
13. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są zachować porządek i czystość.
14. Uczestniczki zajęć niszczące urządzenia oraz klubowy sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy na terenie obiektu sportowego.
16. Wszyscy członkowie SGA Warszawa zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnego
przestrzegania zawartych w nim postanowień.
Składka członkowska roczna 150,00 zł płatna do końca stycznia każdego roku
Dane do opłat:

SGA Warszawa
Sarmacka 12H/3
02-972 Warszawa
Konto bankowe Santander nr 08 1090 1870 0000 0001 3013 5170
Regulamin obowiązuje od 13 lutego 2015r.

