
 
 

 1 

REGULAMIN ZAJĘĆ EVOLUTION ACADEMY  

W roku szkolnym 2019/2020 

 

§1 Definicje 

1. Organizator: EVOLUTION ACADEMY SP. Z O. O. Ul. Wita Stwosza 16, 50-148 
WrocławNIP: 8971860117, KRS: 0000752234.  
Dotyczy grup trenujących w lokalizacji:  

 Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Nowowiejska 78) 

 Szkoła Podstawowa nr 18 (Poznańska 26) 

 Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Kamińskiego 24) 

 Szkoła Podstawowa nr 50 (ul. Czeska 38) 

 Szkoła Podstawowa nr 97 (ul. Prosta 16) 

 American School of Wroclaw (ul. Partynicka 29-37) 
 

Oraz  
 
Evolution Academy, Jaśmina Dudek, Marca Pola 29/27, 51-504 Wrocław NIP: 695-
146-6764  
Dotyczy grup trenujących w lokalizacji: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny (pl. Muzealny 20) 

  
2. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora. 
3. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę 

uczestników.  
4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku 

życia.  
5. Regulamin – niniejszy Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez 

Organizatora.  
 

§2 Informacje Ogólne 

1. Zajęcia organizowane przez Evolution Academy są przeznaczone dla dzieci, 
młodzieży. Wszystkie maja charakter sportowy.  

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 18 miesiąca  życia. 
3. Rejestracja uczestnika na zajęcia odbywa się za pośrednictwem formularza 

internetowego dostępnego na stronie www.evolutionacademy.pl . 
4. Rejestracja jest możliwa tylko po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.  
5. Uczestniczyć ́w zajęciach mogą ̨jedynie osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu, 

zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy, uiściły należną opłatę (za wyjątkiem 

http://www.evolutionacademy.pl/
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pierwszych niezobowiązujących zajęć) oraz otrzymały potwierdzenie przyjęcia do 
grupy ze strony Organizatora.  

6. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane zajęcia jest ograniczona. O kolejności 
decyduje termin wypełnienia formularza rejestracji. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika. 

 

§3 Organizacja zajęć 

 
1. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy. Ze względów bezpieczeństwa nie należy 

ćwiczyć ́z zegarkami, łańcuszkami na szyi, kolczykami itp. Długie włosy powinny być ́
związane. 

2. Opiekunowie powinni skonsultować ́udział uczestnika w zajęciach z lekarzem 
sportowym.  

3. Opiekun powinien wykupić ́dodatkowe ubezpieczenie NNW dziecka obejmujące 
zajęcia sportowe o podwyższonej klasie ryzyka we własnym zakresie. 

4. Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o 
pogorszeniu samopoczucia osobę prowadzącą zajęcia.   

5. Uczestnicy zajęć ́są zobowiązani do przestrzegania poleceń́ trenera oraz postanowień́ 
regulaminu sali gimnastycznej.  

6. Opiekunowie powinny odprowadzać ́i odbierać ́uczestników z zajęć ́punktualnie, 
uwzględniając czas potrzebny im na przebranie. W czasie przed i po zajęciach 
uczestnik pozostaje pod opieką rodzica. Jedynym wyjątkiem są grupy „świetlicowe” 
kiedy trener zostaje pisemnie upoważniony do odbioru uczestnika ze świetlicy i 
przejmuje nad nim opiekę.̨  

7. Opiekunowie nie przebywają ̨na Sali gimnastycznej w czasie treningu!  
8. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia Uczestnikom 

oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na 
zdjęciu w ramach stron internetowych, portali społecznościowych jak również 
publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby wskazane przez 
Organizatora, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, 
udostępniania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne 
oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Opiekun 
oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem 
ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni w czasie 
zajęć (zalecamy nie przynosić na zajęcia rzeczy wartościowych, telefonów, pieniędzy 
itp.  A jeśli jest taka konieczność uczestnik powinien wnieść je na salę) 
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§5 Odrabianie zajęć 
 
 

 
1. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia Opiekunów z opłaty za dany cykl.  
2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka (najpóźniej dwie godziny przed 

zajęciami) możliwe jest odrobienie jednych zajęć w cyklu. 
3. Możliwość odrobienia zajęć obejmuje okres jednego miesiąca (30 dni) od momentu 

powrotu do zajęć po chorobie/nieobecności. Termin takich zajęć należy ustalić z 
koordynatorem  drogą mailową (akrobatyka.wroclaw@wp.pl) 

4. Zajęcia mogą być odrabiane w innej grupie i lokalizacji (zgodnej z poziomem 
zaawansowania uczestnika). 

5. Brak obecności na umówionym terminie odrobienia zajęć jest uznawany za 
wykorzystane wejście. 

 
 

§6 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych 
 
 

1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 
przez Opiekuna Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych 
osobowych zgłoszonego Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć oraz 
przekazywania tych danych osobowych podmiotom, z którymi Organizator 
współpracuje wyłącznie w ramach organizacji zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).  

2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez podmioty 
wskazane w pkt 1 powyżej wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
organizacji i przeprowadzenia zajęć. 

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Opiekun Uczestnika Zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz danych osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania, a także ma prawo 
wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką 
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 
Organizatora na adres:  

 
 

§6 Postanowienia końcowe 
 

1. O wszelkich zmianach w regulaminie organizator poinformuje mailowo na dwa 
tygodnie przed ich wejściem w życie.  

2. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

mailto:akrobatyka.wroclaw@wp.pl

