Regulamin zajęć nauki i doskonalenia narciarstwa w roku szkolnym 2021/2022
„Fundacji Ludzi Aktywnych Fizycznie”

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Fundacja Ludzi Aktywnych Fizycznie z
siedzibą 60-185 Skórzewo, ul. Cytrynowa 19 , nr KRS: 0000643763 ,NIP: 7773271236 ,
REGON: 36574349700000, reprezentowana przez Pana Konrada Jakubowskiego.
2. Zajęcia odbywają się w kompleksie narciarskim „Maltski” (ul. Wiankowa , Poznań),
3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
4. Opłaty ;
- Opłata zgodna z ustaleniem zarządu fundacji „LAF” z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka na
konto Fundacji Nr konta: 77 1020 4160 0000 2002 0191 5370
- kwota zajęć 50 min – 55 zł (płatna za cały miesiąc do każdego 10 dnia miesiąca)
5. Cena obejmuje : karnet wejścia na stok, niezbędny sprzęt narciarski tj. – narty/deska, buty,
kije, opiekę i prowadzenie zajęć z instruktorem narciarstwa/snowboardu.
- Zajęcia odbywają wg ustalonych godzin w poniedziałek ,wtorek , lub piątek.
- Istnieje możliwość zorganizowania zajęć wg indywidualnych ustaleń terminowych.
6. Uczestnicy zajęć , w przypadku zajęć osób małoletnich lub nie posiadających pełnej
zdolności do czynności prawnych – rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez podpisanie
regulaminu , oświadczają o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach nauki i
doskonalenia jazdy na nartach. Niezależnie od podpisanego regulaminu, osoby te są
zobowiązane o poinformowanie , najpóźniej na pierwsze zajęcia o braku przeciwskazań
zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku nie dostarczenia stosownego
zaświadczenia fundacja ma prawo do odmowy udziału w zajęciach.
7. Instruktor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć .
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do regulaminów stoku narciarskiego
MALTASKI w Poznaniu.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się poleceń instruktora prowadzącego zajęcia,
podczas poruszania się na stoku i korzystania z wyciągów narciarskich. Zobowiązują się
dbać o porządek i o sprzęt narciarski.
10. Fundacja „LAF” nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia oraz rzeczy pozostawione w szatni
i innych pomieszczeniach.

11. Zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez
administratora, tj. Fundację Ludzi Aktywnych Fizycznie (dalej „Administrator”) moich danych
osobowych oraz danych dziecka /uczestnika zajęć podanych w formularzu, w celu realizacji
umowy lub usługi, której formularz dotyczy.
12. Rodzic/opiekun dziecka niepełnoletniego wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka
Fundacji LAF , na Facebook oraz stronie internetowej fundacji – www.fundacjalaf.pl.
13. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych lub
danych zgłoszonego przez Panią/Pana danych dziecka/uczestnika zajęć, jesteśmy dostępni pod
adresem: kontakt@fundacjalaf.pl lub nr 693552145
14. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez fundację Ludzi Aktywnych Fizycznie mogą
przesyłać na adres kontakt@fundacjalaf.pl ,reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni
roboczych , uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.
15. Uczestnik zajęć po wcześniejszym ustaleniu z Fundacją „LAF” ma możliwość odpracowania
nieobecności na zajęciach w innym terminie prowadzonych zajęć przez fundację.
16. Fundacja LAF zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
17. Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem zajęć nauki i doskonalenia narciarstwa
organizowanego przez Fundacji Ludzi Aktywnych Fizycznie i go akceptuję.
18. Zapoznałem się z procedurami dotyczącymi Covid-19, podczas zajęć nauki i doskonalenia
narciarstwa prowadzonego przez Fundację LAF - załączniku nr1.

Za zarząd

Rodzic lub opiekun prawny

