Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Stowarzyszenie Akademia Muay Thai Kielce
I Postanowienia Ogólne
§1
1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej Regulaminem obowiązuje wszystkich
członków zrzeszonych i uczestniczących w zajęciach organizowanych przez
stowarzyszenie Akademia Muay Thai Kielce (AMTK), zwanym dalej Klubem.

2. Członkami Klubu w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wszyscy uczestnicy zajęć
rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy, sędziowie
i działacze, członkowie założyciele Stowarzyszenia Akademia Muay Thai Kielce.

II Warunki przyjęcia na treningi
§2
3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Członkami Klubu na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy złożą podpisane własnoręcznie
oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.

§3
4. Osoby biorące udział w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych, zwanych dalej Treningami
oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami
zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem
sportowym i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do
uprawnia tej dyscypliny sportu.
§4
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5. Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania
przyczyn.

§5
Członek Klubu zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej Klubem, chęć swojego uczestnictwa
w treningach określonej grupy.
§6
Członek Klubu zostaje zapisany na listę uczestników zajęć przez trenera bądź właściciela Klubu.
Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

III Płatności
§7
Członek Klubu jest zobowiązany do uiszczania składek klubowych za udział w treningach
w terminach i wysokości określonych przez Klub.
Przewiduje się następującą wysokość składek klubowych:
1) 100,00 zł/ miesiąc – składka klubowa w tej wysokości upoważnia Członka Klubu do 2
treningów w tygodniu (jedna sekcja lub zajęcia obu sekcji, jednak nie więcej niż 2 razy
w tygodniu; składka obejmuje uczestnictwo w treningach dodatkowych organizowanych na
zasadzie wolnej maty oraz dodatkowych zajęciach w terenie organizowanych przez Klub za
wcześniejszym powiadomieniem),

2) 100,00 zł/miesiąc - 2 treningi tygodniowo, dedykowana SEKCJA DLA DZIECI od 5. do 12.
roku życia.
3) 60, 00 zł/połowa miesiąca – składka klubowa w tej wysokości upoważnia Członka Klubu do
treningów w ilości stanowiącej nie więcej niż połowę ilości wszystkich treningów danej
sekcji w miesiącu. Exemplum: jeśli w danym miesiącu liczba treningów danej sekcji wynosi
8 to stawka 60, 00 zł obejmuje uczestnictwo w 4 treningach. Jeśli Członek Klubu
uczestniczy w 5-ciu lub więcej treningach stosuje się stawkę 20 zł za każdy jednorazowy
trening lub stawkę 100, 00 zł w przypadku uczestniczenia we wszystkich zajęciach danej
sekcji w miesiącu.
4) 140, 00 zł/miesiąc – składka klubowa w tej wysokości upoważnia Uczestnika do
3 treningów w tygodniu (obie sekcje),

5) 170, 00 zł/miesiąc – składka klubowa w tej wysokości upoważnia Uczestnika do
4 treningów w tygodniu (obie sekcje),

6) 20,00 zł – składka klubowa w tej wysokości upoważnia Uczestnika do odbycia
jednorazowego treningu.

7) 10,00 zł - składka klubowa w tej wysokości upoważnia Uczestnika do odbycia
jednorazowego treningu obwodowego ( zajęcia dodatkowe)
§8
Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu.
Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych.
§9
Za usługi świadczone przez Klub wydawane jest KP (w przypadku płatności gotówkowych).
Płatności za dany miesiąc/pojedynczy trening dokonujemy gotówką przed zajęciami lub przelewem
na konto.

Nazwa odbiorcy: Akademia Muay Thai Kielce
Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Numer konta bankowego: 67 1140 2004 0000 3202 7551 6986
Kwota: 80,00 [*w zależności od uczestnictwa – vide paragraf nr 7]
Tytuł przelewu: Składka klubowa za miesiąc marzec_ Ygrek Iksiński
*wpisz aktualny miesiąc za który dokonujesz płatności oraz imię i nazwisko wpłacającego
lub osoby która uczęszcza na zajęcia (jeśli dokonujesz płatności z konta innej osoby, np.
rodziców, siostry, żony, etc.).
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Płatności za dany miesiąc uczestnictwa w zajęciach regulujemy maksymalnie do 5-go dnia
następnego miesiąca. Przykład: składkę klubową za miesiąc styczeń opłacamy nie dłużej niż do 5go lutego. Wszystkie indywidualne kwestie związane z terminami płatności należy wcześniej
ustalić z Zarządem Stowarzyszenia Akademia Muay Thai Kielce.

IV Warunki udziału w treningach
§ 10
Członek Klubu jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji,
wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować trenera o takim stanie
lub zdarzeniu przed zajęciami.
§ 11
Za przedmioty i rzeczy pozostawione na sali treningowej lub w szatni Klub nie ponosi
odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe Członek Klubu wnosi na własną odpowiedzialność.
Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do uczestników zajęć.

§ 12
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten
dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków
odurzających (tzw. dopalaczy).
§ 13
Stowarzyszenie Akademia Muay Thai Kielce zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu, cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz trenerów. O wszelkich zmianach uczestnicy

będą informowani bezpośrednio na zajęciach przez trenera lub Zarząd Klubu oraz poprzez
stosowne aktualizacje na stronie internetowej www.bokstajski.com

§ 14
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być
zgodne z ich przeznaczeniem. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowania porządku
w szatniach, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§ 15
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag trenerów oraz dostosować się
do Regulaminu Klubu.
§ 16

Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym
się na terenie Klubu, a także za szkodę i zniszczenia wyrządzone w Klubie.

§ 17
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę
Członek Klubu odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 18
Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku
publicznego, naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie Klubu lub przepisów
niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Członek Klubu zostanie powiadomiony ustnie
przez Zarząd Klubu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest
równowartość nie wykorzystanego karnetu ani w całości, ani w części.

§ 19
Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod
adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, kontuzji lub utraty czy pogorszenia
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zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności
w przypadku nie stosowania się klienta do wskazówek i zaleceń trenera.
§ 20
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
§ 21
Trener sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy
zgłaszać bezpośrednio do trenera Klubu lub Zarządu Klubu.

V Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Muay Thai
Kielce, z siedzibą ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości realizacji usługi polegającej na
prowadzeniu treningów boksu tajskiego, związanych z tym czynności operacyjnych
i administracyjnych oraz statystycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz
prawo do przenoszenia danych.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Niniejszy Regulamin Klubu obowiązuje od 15.03.2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2018 r.

