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KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:  

  -  TRENINGI BIEGOWE 

  - TRENINGI OGÓLNO-ROZWOJOWE  
 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko ..................................................  

data ur. ..................................................... 

adres e-mailowy ......................................................  

tel. ..................................................... 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

 – posiadam pełną zdolnośd (brak przeciwwskazao lekarskich) do udziału w zajęciach 

wyczynowych  (treningi specjalistyczne biegi przełaj , stadion , cross, górskie )  i biorę 

w nich udział na własną odpowiedzialnośd, 

 – posiadam ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

na cały okres trwania zajęd, 

 – zapoznałem się z poniższym regulaminem treningów personalnych i w pełni go 

akceptuję. 

   

                                                     ...............................................................  

                                                             czytelny podpis uczestnika zajęd 



Regulamin treningów 

1. Treningi biegowe prowadzone są przez trenera (instruktora  lekkoatletyki)  

 Jacka Wojtarka reprezentującego stowarzyszenie Opoczno Sport Team  .  

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie 

wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęd oświadczenia o: 

 - braku przeciwwskazao lekarskich co do udziału w treningach,  

- braniu w nich udziału na własną odpowiedzialnośd, - posiadaniu ważnego 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

- zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go. 

3. Opłatę  za treningi ( składka członkowska ) rodzic płacący za swoje dziecko 

(uczestnika) zobowiązany jest uiścid z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem 

składki , najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęd. Opłaty można uiszczad zarówno w 

formie wpłat gotówkowych jak i przelewem na konto:  

4. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się 

począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening. Niewykorzystane treningi, 

nie przechodzą na kolejny okres, jednakże uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 

treningów w miesiącu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia 

trenera z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania(*) lub przesunięcia treningów z 

powodów osobistych 

6. Podczas prowadzenia zajęd zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu 

lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod 

rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z wyżej 

wymienionych powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. 

7. Uczestnik zajęd ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na 

których odbywają się zajęcia.( Dotyczy również zajęd , treningów w terenie ). 

8. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęd bez zgody trenera jest 

zabronione. 

9. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie 

uczestników zajęd. 

10. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i 

oświadczeniu.  

11. Uczestnik zajęd zobowiązany jest śledzid na bieżąco ew. zmiany w treści 

regulaminu i oświadczenia. 

12. Regulamin dostępny jest na stronie: www.jacekwojtarek.pl  

Oświadczenie dostępne jest na stronie: www.jacekwojtarek.pl  

 

*) W przypadku odwołania treningów przez trenera, uczestnikowi przysługuje zwrot 

opłaty za niewykorzystane treningi z zastrzeżeniem pkt. 6 regulaminu. Opłata 

podlegająca zwrotowi naliczana jest wg wzoru: (koszt pakietu : liczba treningów w 

pakiecie) x liczba niewykorzystanych treningów.                                                                              
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