
Regulamin zajęć z wrotkarstwa 

1. Organizatorami zajęć jest GOKiS  w Białym Kościele. 

2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem 

i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135 j.t.). W przypadku 

niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 

3. Zgłoszenie na zajęcia dokonujemy w biurze GOKiS. 

4. Instruktor ma prawo do skreślenia z listy oraz odmówienia możliwości wzięcia 

udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek 

inny sposób naruszającym Regulamin. 

5. Celem zajęć jest szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu 

jazdy na rolkach. 

6. Jedna jednostka lekcyjna trwa 60 minut. 

7. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć. 

8. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

- bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom; 

- kultury osobistej i zdyscyplinowania; 

- przestrzegania niniejszego regulaminu 

9. Każdy z członków szkółki zobowiązany jest do: 

- posiadania sprzętu sportowego 

- posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze) 

- zjawiania się na zajęcia punktualnie; 

- samodzielnego przygotowania do zajęć 

10. Zabrania się wejścia uczestników zajęć na salę ćwiczeniową bez zgody instruktora. 

11. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu oraz zażywania narkotyków. 

12. GOKiS nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz w miejscu prowadzania 

zajęć. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni lub bez opieki 

na terenie otwartym gdzie odbywają się zajęcia. 

13. W przypadku niedyspozycji instruktora, GOKiS ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez 

konieczności informowania uczestników o zmianie. Jeśli nieobecność instruktora jest 

zaplanowana, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach podczas zajęć. 

14. GOKiS nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia 

lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach 

do uczestnictwa w zajęciach. 

15. Wszyscy kursanci proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w rolkach oraz 

ochraniaczach - gotowi do jazdy. Czas poświęcony na przebranie się lub ubranie rolek 

nie będzie ekstra doliczany do godzin lekcyjnych, dlatego też zalecamy przychodzenie 

15 minut przed czasem. 


