
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS DLA DZIECI

 Regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, 
zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach fitness organizowanych przez klub Fitness for
Life w Nowy Sącz. I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
 

1. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia.
2. Ze względów bezpieczeństwa rodzic zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości 

przed wejściem dziecka na teren klubu. 
3. W przypadku korzystania z oferty Klubu przez dzieci do 12 roku życia, opiekun prawny 

zobowiązany jest do przyprowadzania i odprowadzania dziecka z Klubu lub przedstawienia 
pisemnego upoważnienia z podaniem danych innej osoby dorosłej, która ma odebrać dziecko.

4. W przypadku zamiaru skorzystania z zajęć grupowych, koniecznym jest wykupienie 
jednorazowego biletu przez opiekuna prawnego, a także poświadczenie własnoręcznym 
podpisem faktu przekazania i odbioru dziecka u pracownika Klubu.

5. W przypadku dzieci poniżej 4 roku życia możliwość uczestnictwa w zajęciach jest uzgadniana 
przez prowadzącego zajęcia. Instruktor może zażądać pozostawienia numeru telefonu do 
rodzica lub nakazać opiekunowi dziecka pozostać w klubie podczas trwania zajęć. 

6. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które samodzielnie potrafią korzystać z toalety. 
7. Dzieci w wieku 4-6 lat nie mogą być pozostawione w klubie bez opieki rodzica lub instruktora. 

Rodzic może opuścić klub w momencie, gdy instruktor jest obecny na terenie siłowni. 
8. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie klub do czasu rozpoczęcia oraz po zakończeniu 

zajęć ponosi Rodzic.
9. Przed przystąpieniem do zajęć, Rodzic obowiązkowo musi poinformować o ewentualnych 

chorobach dziecka. W takim wypadku decyzję o możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach 
podejmuje instruktor.

10. Każde dziecko obowiązkowo musi posiadać zamienne obuwie sportowe oraz strój sportowy.
11. Każde dziecko obowiązkowo musi posiadać wodę do picia podczas zajęć. 
12. Dzieci nie mogą wchodzić do sali bez instruktora. 
13. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 

instruktora.
14. W przypadku dzieci, które nie potrafią przystosować się do poleceń instruktora lub sprawiają 

kłopoty podczas zajęć, klub może odmówić wstępu na zajęcia. W razie niewłaściwego 
zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu 
swojemu i innych uczestników prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego 
konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez instruktora ćwiczeń, 
zakaz uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie 
przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie dziecka z zajęć nastąpiło z jego winy. 

15. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo 
uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach. 

II. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie 

jego nowej wersji na stronie internetowej. 
4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 


