
 

 

Skarmed sp. z o.o., Kajetany ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał spółki  1 500 000 zł w całości wniesiony 

KRS 0000104499, NIP 534 21 92 287 

www.kajetany.medincus.pl,  tel. 22 393 10 67 lub 500 104 085 

. 

 
 

 

REGULAMIN ZAJ ĘĆ SPORTOWYCH 

W OŚRODKU MEDINCUS ACTIVE 

 

§ 1. Postanowienia  ogólne 

 

1. Organizatorem zajęć sportowych jest Ośrodek Medincus Active, mieszczący się w Kajetanach przy ulicy Mokrej 1,              

05-830 Nadarzyn, którego właścicielem jest Skarmed Sp. z o. o. 

2. Uczestnikami zajęć sportowych mogą być dzieci w wieku 6-12. Aby dziecko mogło uczestniczyć                                

w zajęciach wymagane jest kompletne wypełnienie karty informacyjnej o uczestniku oraz dostarczenie jej 

organizatorowi najpóźniej 3 dni przed terminem na który zostało zapisane dziecko.  

3. Zajęcia sportowe odbywają się w budynkach i na terenie Ośrodka Medincus Active. 

4. Celem zajęć sportowych jest zapoznanie dzieci z różnymi formami aktywności sportowej, propagowanie aktywnego 

trybu życia i rozwijanie i kształtowanie zainteresowań.  

§ 2. Zasady bezpieczeństwa i higieny uczestników   

(wytyczne GIS, MZ i MEN) 

Uczestnicy zajęć sportowych  

1. Są zdrowi, co poświadczają codziennie rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji 

oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zajęć, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych 

opiekunów  

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny (mycie i dezynfekcja rąk)  

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć 

1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 1 godziny – odbioru dziecka z treningu w przypadku wystąpienia u 

niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 
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3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 

zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 

rozpoczęciem zajęć sportowych. Uwaga: rodzice nie wchodzą do obiektu gdzie prowadzone są zajęcia.  

 

Organizator  

1. Zajęcia sportowe odbywają się w bezpiecznych warunkach i salach na wyłączność oraz z zachowaniem wymogu 

4 m2/ na osobę.   

2. Pomiędzy zajęciami nastąpi przerwa 15 minutowa w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych 

3. Organizator dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

4. Po każdym dniu zajęć obiekt będzie poddawany dodatkowemu sprzątaniu, ozonowaniu  i dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, szatni, węzłów sanitarnych,  

5. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników zajęć. 

6. Kadra/trenerzy przejdzie szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. 

7. Osoba prowadząca zajęcia prowadzi je w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. 

Ćwiczący w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek. 

8. Organizator ma prawo dokonywać pomiaru temperatury uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć  i w trakcie.  

9.  W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. 

 

 

§ 3. Zapisy i płatności  

 

1. Zajęcia sportowe  rozpoczynają się 4.01.2020 r i odbywają się w godzinach 8:00-17:00  

2. Zapisu na zajęcia  można dokonywać za pośrednictwem formularza on-line na stronie http://medincusactive.pl lub 

telefonicznie pod numerem tel 512 482 202 lub 722 222 396  

3. Opłata za jeden dzień treningowy wynosi 138 PLN (pn-pt) oraz 128 PLN (sob-ndz)  

c) terminy płatności: opłatę pełnej kwoty za wybrane dni treningowe należy dokonać  najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem pierwszego dnia zajęć.  

Dane do przelewu:  

57 1500 1197 1211 9005 9930 0000 

                     Skarmed Sp. z o. o, ul. Mokra 1, Kajetany  05-830 Nadarzyn 

tytułem: imię i nazwisko dziecka, wybrany termin treningu  
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d) Opłata obejmuje: 

- całodzienne zajęcia treningowe 

- wyżywienie ( II śniadanie, obiad, podwieczorek) 

- ubezpieczenie NNW 

§ 4. Warunki rezygnacji  

1. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie przysługuje zwrot 

wpłaconej kwoty oraz przeniesienia na inny termin zajęć 

2. Jeżeli organizator odwołuje zajęcia z przyczyn niezależnych od klienta (np. nie zebrania się wystarczającej 

liczby chętnych, nieobecność trenera), klient ma prawo, według swojego wyboru:  

- dokonać zmiany na inny termin dostępny w harmonogramie 

3. W przypadku odgórnego odwołania zajęć przez  GIS/MEN/MZ  z powodu epidemii  nie przysługuje zwrot 

wpłaconej kwoty  lecz przeniesienie jej na inny termin treningów.  

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć w powodu objęcia go kwarantanną przez GIS nie przysługuje zwrot 

wpłaconej kwoty oraz przeniesienia na inny termin treningów.  

 

§ 5. Organizacja zajęć sportowych 

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, zaczynają się niezależnie od ilości uczestników. 

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zajęć sportowych, aktywności na dworze 

oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych. 

3. Organizator zaleca nie przynosić wartościowych urządzeń / przedmiotów czy gotówki, kart płatniczych. Organizator 

nie bierze odpowiedzialności za ich zgubienie lub kradzież. 

4. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17:15. Po tym czasie obowiązuje dodatkowa opłata wysokości 20 PLN 

za każde nowo rozpoczęte pół godziny licząc od godziny 17.15.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/modyfikacji programu treningowego lub z przyczyn sił wyższych np. 

warunków pogodowych, niskiej frekwencji, preferencji uczestników, zmian ze strony podmiotów zewnętrznych 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć treningowych (najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed 

planowanym dniem) z powodu niskiej frekwencji (poniżej 5 osób) uniemożliwiającej realizację założonego 

programu. 

 

§ 6. Prawa i obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.  

2. Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach i treningach sportowych, ale tylko pod opieką i zgodą 

trenera/instruktora,  

3. Zachowywać się w sposób nienaruszający interesu pozostałych uczestników oraz w sposób pozwalający na sprawne 

i programowe przeprowadzenie zajęć,  

4. Uczestnik ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

trenera/instruktora, 

5. Przebywanie na sali treningowej i korzystanie ze sprzętu sportowego odbywać się może wyłącznie za wiedzą i zgodą 

instruktora/trenera, 

6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz dbać o udostępniony w ramach 

zajęć sprzęt i materiały,  

7. O wystąpieniu zagrożeń lub zaistniałym wypadku należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub osoby 

prowadzące zajęcia. 

8. Zachowanie Uczestnika powodujące dezorganizacje zajęć lub naganne słownictwo, po informacji przekazanej 

rodzicom lub opiekunom prawnym i braku poprawy, będzie powodowało usunięcie uczestnika z zajęć bez zwrotu 

wniesionych opłat.  

9. Koszty szkód poczynionych przez uczestnika zajęć spowodowanych nieprzestrzeganiem regulaminu, pokrywa 

rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Ośrodek nie odpowiada: 

- za wypadki spowodowanie nieprzestrzeganiem regulaminu, 

- za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka,  

- wypadki będące wynikiem utajonych / nieprawidłowych informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej uczestnika  
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2. Wszelkie nieprawidłowości związane z organizacją zajęć sportowych należy zgłosić do Organizatora (pisemnie lub 

ustnie) niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni  

3. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, 

urazach i problemach wychowawczych. 

4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Skarmed sp. z o.o. 


