
Regulamin zajęć beActive

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych beActive, realizowanych w zielonogórskim Parku
Trampolin Skokoloco, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej
Uczestnikami, które uczestniczą w zajęciach sprotowych organizowanych przez Park Trampolin
Skokoloco, zwany dalej Organizatorem.

I. Podstawowe zasady organizacji.

1. Zajęcia beActive obejmują warsztaty z parkour, workout i aktrobatyki, rozwijają całe ciało i
podstawowe cechy motoryczne takie jak skoczność, gibkość, czy koordynację ruchową oraz
pomagają w pokonywaniu własnych, psychicznych barier. Poprawiają kondycję, siłę oraz
równowagę. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych – nie ma górnej
granicy, a treningi będą prowadzone przez:
- doświadczonego freerunnera, (parkour) 
- certyfikowanego trenera workoutu
- oraz przez wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy.

2. Harmonogram zajęć podawany jest na stronie internetowej www.skokoloco.pl (kalendarz w
zakładce „zajęcia beActive oraz w grupie „zajęcia beActive grupa1” na FB;

3. Miejsce i program zajęć ustala organizator;
4. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły wejście na zajęcia.
5. Osoby biorące udział w zajęciach nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania ćwiczeń fizycznych. 
6. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej

grupy zajęciowej, określa manager Parku Trampolin Skokoloco. 
7. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej określonego minimum, może skutkować

likwidacją grupy zajęciowej
8. Powstanie grupy warunkuje zapisanie się określnego przez Organizatora minimum

uczestników oraz dokonanie przez uczestników wpłaty pełnej kwoty za zajęcia w
wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

II. Uczestnictwo w zajęciach

9. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny dostarczyć, nie później niż w dniu
rozpoczęcia pierwszych zajęć, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na korzystanie z
atrakcji Parku Trampolin Skokoloco. Formularz zgody jest dostępny na stronie
www.skokoloco.pl.  

10. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny jest strój sportowy i antypoślizgowe skarpety (ABS)
11. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora, 
12. w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien

natychmiast zgłosić się do trenera prowadzącego zajęcia i poinformować go o swojej
dolegliwości.

13. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania
dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo
do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.

14. Uczestnika obowiązuje  dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnionego sprzętu sportowego
oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun
prawny.
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15. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie ogólnego regulaminu
obiektu (dostępny na stronie www.skokoloco.pl)

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się
zajęć. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera/trenerów prowadzących zajęcia.
18. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz

innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu oraz stosować się do poleceń
wydawanych przez trenerów oraz pozostałych pracowników obsługi. 

19. Organizator ma prawo do wykonania zdjeć, filmów w trakcie odbywania się zajęć, w celu
wykorzystania ich do materiałów promocyjnych.

20. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
21. Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją rezygnację z zajęć przed rozpoczęciem kolejnego

okresu rozliczeniowego wskazanego przez Organizatora.

III.Opłaty za zajęcia 

1. Wysokość opłat za zajęcia beActive reguluje cennik zajęć ustalony przez Organizatora.
2. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotowi z jakiegokolwiek

powodu, z wyjątkiem odwołania zajęć przez Organizatora lub przyczyn losowych (pobyt w
szpitalu). Zwolnień z odpłatności dokonuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia zajęć na inny termin, o którym ma
obowiązek poinformować uczestników zajęć. 

4. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry, w terminach i kwotach wskazanych przez
organizatora.

IV. Nieobecności i odwoływanie zajęć

1. Za nieobecność na zajęciach z winy uczestnika (wyjątek zdarzenia losowe np. pobyt w
szpitalu) Organizator nie zwraca pobranej opłaty.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć, o czym poinformuje
uczestników na stronie internetowej www.skokoloco.pl poprzez zmianę w kalendarzu zajęć
oraz na FB w grupie „zajęcia beActive grupa1”

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub
zorganizowania zastępstwa trenera.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne, nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników zajęć o zmianie regulaminu przez

zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.skokoloco.pl.
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