
  

WARUNKI UCZESTNICTWA w Szkółce Żeglarskiej  

Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa 

 

Zgłaszający oświadcza, że jest prawnym opiekunem osoby zgłaszanej na zajęcia Szkółki Żeglarskiej, zwanej dalej 

Uczestnikiem. 

§1 

Organizator zobowiązuje się do organizacji zajęć Szkółki Żeglarskiej zgodnie z programem, opublikowanym w opisie  

szkolenia. 

§2 

 Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa, wypełnieniu i dostarczenie deklaracji 

członkowskiej z oświadczeniem o braku przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa i narciarstwa. Zapoznanie się z 

regulaminem oraz ze Statutem Uczniowskiego Klubu Sportowego Gdyńska Akademia Żeglarstwa zamieszczonym na 

stronie internetowej www.akademiazeglarstwa.com.pl oraz po wpłaceniu opłaty za udział Uczestnika przez 

Zgłaszającego.  

§3 

Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania, a w miarę 

czynionych postępów są indywidualnie awansowani do wyższych grup lub kierowani do innych klubów. 

§4 

1. Opłaty za zajęcia należy dokonywać według obowiązującego cennika do każdego 10 każdego miesiąca. 

2. Nieopłacenie składek przez trzy miesiące wiąże się ze skreśleniem z listy członków klubu. 

3. Przy ponownym wznowieniu zajęć trzeba uiścić jednorazową składkę w wysokości  miesięcznej opłaty  za zajęcia. 

4.W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.  

5. Zajęcia niewykorzystane „nie przechodzą” na następny miesiąc, ani nie mogą być realizowane w ferie oraz 

wakacje.  

6. W przypadku długotrwałej choroby lub innego zdarzenia losowego należy powiadomić zarząd klubu z możliwością 

zwolnienia z opłaty miesięcznej  

7. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn podanych przez Klub można odrobić w czasie wakacji. 

8. Aktualne informacje o wszystkich imprezach towarzyszących (Dzień Dziecka, zawody pływackie, lekcje pokazowe, 

propozycje obozów zimowych i letnich) będą umieszczane na stronie internetowej www.akademiazeglarstwa.com.pl 

lub FB , bądź rozdawane w formie ulotek na zajęciach. 

 

§3 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, w szczególności za telefony 

komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników Szkółki 

Żeglarskiej. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania Szkółki Żeglarskiej, które 

powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki 

oraz inne siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy 

utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.  

§4 

 

 Uczestnik Szkółki Żeglarskiej zobowiązuje się brać udział w całym programie zajęć, stosować się do poleceń trenera 

prowadzącego zajęcia, przestrzegać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody zaistniałe wskutek swojego 

działania na jego terenie lub w innych miejscach. 

§5 

Zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na upowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Klubu oraz FB. 

§6 

Zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w ankiecie swoich danych osobowych oraz danych 

Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu Szkółki Żeglarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883 oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 



danych osobowych Dz. U. z 2018r. poz. 1000. §10 Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do 

siedmiu dni po zakończeniu Szkółki Żeglarskiej w siedzibie Organizatora. 

§7 

 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogą być 

rozstrzygane w Sądzie właściwym dla organizatora. 

 

 

 

 


