
 
 

                REGULAMIN WARSZTATÓW LATO 2022 
 

I. Warunki uczestnictwa 
Aby wziąć udział w warsztatach Akademii Leszka Blanika KS AZS 
AWFiS zwaną dalej Akademią, należy: 
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 

Akademii, 
2. Uregulować opłatę zgodnie z wyznaczonymi terminami w 

pkt. III „Opłaty”, na konto Akademii: 13 1750 0012 0000 
0000 3503 6075,  

3. Wypełnić i podpisać – forma papierowa: 
4. - formularz RODO*,  
5. - regulamin warsztatów 
6. Cały komplet dokumentów należy przekazać kierownikowi 

półkolonii podczas rejestracji uczestnika w pierwszym dniu 
turnusu. 

* w przypadku jeżeli uczestnik warsztatów brał udział w zajęciach ALB w ostatnich 
roku, zgoda RODO nie jest potrzebna. 
 

II. Informacje organizacyjne 
1. Warsztaty odbywają się w określone dni (harmonogram 

dostępny na stronie http://akademiablanika.pl/warsztaty 
i są prowadzone przez kadrę trenerską Akademii Leszka 
Blanika AZS AWFiS. 

2. Czas trwania pojedynczych warsztatów to 150 min. 
3. Uczestnikiem zajęć może być osoba, która ukończyła 

minimum 12 lat. 
4. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest przestrzegać: 

niniejszego regulaminu, oraz regulaminu obiektu Hala 
Gimnastyczna Leszka Blanika. 

5. Maksymalna liczba osób na jednym treningu to - 10. 
6. Na zajęciach obowiązuje zmiana stroju na sportowy. 
7. Uczestnik warsztatów ma obowiązek poinformować 

prowadzącego zajęcia o niedyspozycji, złym samopoczuciu, 
pogorszonym stanie zdrowia, chorobie lub innych 
ograniczeniach przed przystąpieniem do zajęć. 

8. Za pokrycie strat wyrządzonych przez Uczestnika 
warsztatów odpowiedzialność oraz koszty ponosi Rodzic / 
Opiekun prawny. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez 
uczestników warsztatów. 

10. Organizator nie odpowiada za zniszczenia wyrządzone 
sobie wzajemnie przez uczestników warsztatów. 

11. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu 
warsztatów w skrajnych przypadkach mogą zostać 
wydalone z zajęć, w szczególności, gdy uporczywie 
przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, nie stosują się do 
poleceń prowadzących zajęcia, przeszkadzają innym 
uczestnikom w udziale w zajęciach. 

12. Rodzice nie mogą przebywać na sali treningowej podczas 
warsztatów. 

13. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej 
warsztaty 

14. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania 
zajęć bez zgody trenera lub kierownika sekcji Akademia 
Leszka Blanika AZS AWFiS. 

 
III. Opłaty 

   Cennik półkolonii jest z góry określony:  
Cena za pojedynczy 

trening 2,5h 
99 zł 

 
1. Płatności należy dokonać na konto Akademii do dnia 

25.06.2022r. 
2. Nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat za 

warsztaty. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba 

z przedstawieniem zaświadczenia lekarskiego) istnieje 
możliwość wycofania zgłoszenia dziecka minimum 5 dni 
przed rozpoczęciem warsztatów – w takiej sytuacji może 
nastąpić zwrot kosztów przez Organizatora.  
 

IV. Postanowienia końcowe 
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja 
niniejszego regulaminu. 
 
Oświadczamy, że Uczestnik warsztatów będzie przestrzegał 
niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica / opiekuna 
prawnego 
 


