REGULAMIN sekcji żeglarskiej regatowej AZS Uniwersytet Warszawski
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady funkcjonowania sekcji żeglarskiej regatowej
zwanej „KIDSCORE ACADEMY” (zwanym dalej „KidsCore”).
2. Organizatorem zajęć żeglarskich stacjonarnych w ramach KidsCore jest Klub Uczelniany AZS Uniwersytet
Warszawski („zwany dalej Klubem”).
3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
4. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez :

a) ETAP 1 : wypełnienie i dostarczenie do trenera lub Klubu lub pocztą elektroniczną na adres:
info@kidscore.pl karty „Zgłoszenie uczestnika do programu KIDSCORE ACADEMY”. Zapoznanie się z
Regulaminem.
b) ETAP 2 : po otrzymaniu potwierdzenia miejsca w grupie wypełnienie zgłoszenia deklaracji
członkowskiej AZS (sekcja żeglarska KidsCore) poprzez złożenie wniosku o legitymację on-line na
stronie http://azs.uw.edu.pl/legitymacja/nowa/ wraz z wyborem ubezpieczenia NNW.
c) ETAP 3 : podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz uzyskanie zgody lekarza na
piśmie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.
d) ETAP 4: dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów do siedziby Klubu ul. Dobra 56/66, I
piętro, pokój 162, 00-312 Warszawa oraz dokonanie niezbędnych opłat regulaminowych.
5. Przystąpienie do Klubu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i obowiązkiem stosowania się do niego
przez Uczestnika oraz Rodziców/Opiekunów.
6. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych, w tym
publikacji na stronach internetowych, portalach, serwisach, jak również publikacji wydawanych drukiem
przez Klub i KidsCore, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania,
nieograniczone w czasie i przestrzeni.

§ 2 OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Opłata wpisowa do KidsCore wynosi 400zł (słownie: czterysta złotych) i jest jednorazowa płatna przed
pierwszymi zajęciami Uczestnika.
2. Miesięczna odpłatność za zajęcia sportowe zwana dalej “składką” przeznaczana jest na pokrycie kosztów
prowadzenia stacjonarnych treningów sportowo – żeglarskich, edukacji dla uczestników KidsCore w
ustalonych przez Klub terminach w danym miesiącu. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zapłaty wpisowego
(§ 2 pkt 1) i opłacania składki najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Klubu
(numer konta: 39 1240 6218 1111 0010 5320 5653) tytułem: „[KidsCore], [Imię i nazwisko uczestnika, numer
lub nazwa miesiąca]”. Składka za uczestnictwo w programie wynosi 550zł miesięcznie (słownie: pięćset
pięćdziesiąt złotych) i obowiązuje w trakcie całego okresu szkolenia do czerwca każdego roku maksymalnie
10 miesięcy zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. W dniu wolne od szkoły zajęć KidsCore nie ma. W

okresie wakacyjnym (lipiec –sierpień) Uczestnicy mogą skorzystać z oddzielnej oferty letniej KidsCore. Klub
może obniżyć składkę na podstawie pozyskanych dotacji lub umów sponsorskich dla wybranej przez siebie
grupy. O zakresie i terminie obowiązywania obniżonej składki Klub poinformuje oddzielnym zarządzeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z KidsCore, pod warunkiem złożenia oświadczenia
rezygnacji z zajęć najpóźniej 1 pełny miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w
którym dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach.
5. W przypadku rezygnacji konieczne jest złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o rezygnacji z
KidsCore. Oświadczenie można przesłać również drogą elektroniczną na adres: info@kidscore.pl i/lub
azs@uw.edu.pl.
6. Rezygnacja z KidsCore po terminie, o którym mowa w pkt. 4 niezależnie od przyczyn, nie zwalania ze
składki zgodnie z Regulaminem lub nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych składek za dany miesiąc.
7. Udział w zajęciach jest dobrowolny a nieobecność Uczestnika w części lub całości zajęć nie zwalnia z
obowiązku wniesienia pełnej składki miesięcznej za dany miesiąc ani nie uprawnia do ubiegania się o jej
zwrot części lub całości. Wysokość składki miesięcznej nie jest uzależniona od ilości zajęć sportowych.
8. Składka miesięczna opłacana jest każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.
9. Klub zastrzega sobie prawo odwołania treningów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych. Takie zajęcia zostaną odrobione w terminie podanym przez Klub.
11. Klub dopuszcza zawieszenie członkostwa, co równoznaczne jest z niepłaceniem przez dany okres składek,
w przypadku poważnej kontuzji Uczestnika. W razie potrzeby zawieszenia członkostwa Rodzic/Opiekun
Prawny zwraca się do zarządu Klubu. Po akceptacji zarządu członkostwo zostaje zawieszone.

§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŻEGLARSKICH
1. Klub zapewnia, iż:
a) każda grupa szkoleniowa będzie składać się maksymalnie z 20 dzieci;
b) każda grupa szkoleniowa będzie prowadzona przez co najmniej jednego nauczyciela sportu AZS lub
licencjonowanego instruktora;
c) zajęcia będą prowadzone według autorskiego programu treningowego stworzonego z myślą o dzieciach.
Podczas zajęć opieka na wodzie sprawowana jest z pontonu typu rib;
d) każdy Uczestnik otrzyma zgodę wstępu na przystań żeglarską AZS w Zegrzu lub Warszawie i obiekty
wskazane w programie, dostęp do sprzętu żeglarskiego będącego na wyposażeniu Klubu. Zajęcia żeglarskie w
okresie sezonu odbywać się będą na łodziach klasy Optimist oraz na jachtach załogowych. Szkody
wyrządzone przez Uczestników na sprzęcie Klubu i osób trzecich lub obiektach sportowych pokrywają
Rodzice lub Opiekunowie. Jakiekolwiek ubezpieczenie w zakresie OC leży po stronie Uczestnika – sternika
jachtu;
e) każdy Uczestnik otrzyma dostęp do kamizelek asekuracyjnych. Uczestnicy zobowiązani są do wyposażenia
się w strój żeglarski na każdą pogodę. Pomocy w doborze strojów udzielają trenerzy.
2. Przed wzięciem udziału w zajęciach próbnych, Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować trenera
grupy o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych, kontuzjach, itp. mogących stwarzać potencjalne
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Uczestnika.
3. Rodzice/Opiekunowie Uczestników mają obowiązek natychmiast poinformować Klub o wszelkich
zmianach stanu zdrowia Uczestnika mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa dziecka lub
uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach.

5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika ponoszą Rodzice/Opiekunowie na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje
zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez
uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
8. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie obiektów sportowych;
b) kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, w których odbywają się treningi;
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, instruktorów, kolegów i koleżanek z Klubu,
wszystkich pracowników, gdzie odbywają się zajęcia oraz pozostałych osób;
d) kulturalnego zachowania się na regatach;
e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;
g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie zajęć (wyjście do łazienki, szatni itp.);
i) dbania o sprzęt sportowy;
j) posiadania podczas zajęć odpowiedniego stroju sportowego odpowiedniego do pogody
k) udziału w regatach, do których został wytypowany przez trenera;
l) godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.Zasady przetwarzania danych osobowych określone są przez Akademicki Związek Sportowy na stronie
www.azs.pl, a zgodę do ich przetwarzania Rodzice/Opiekunowi Prawni udzielają w etapie drugim rejestracji
Uczestnika (pkt. 4b).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Klubu.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do
zawieszenia uczestnictwa w KidsCore lub wykreślenia z członkostwa w Klubie.
3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uprzedzeniem Rodziców/Opiekunów Uczestników.

