
REGULAMIN 
 

 

1. Zajęcia sportowe organizowane są przez: 

a) Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska (7392153511),  
b) GimSport Beata Lewalska, Jerzy Lewalski s.c. (7393977651),  
c) Centrum Sportów Gimnastycznych Jerzy Lewalski (7391059218), 

  – zwanymi w dalszej części regulaminu Organizatorem. 

2. Celem prowadzonych zajęć przez Organizatora są ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz nauka  
i doskonalenie umiejętności gimnastycznych i akrobatycznych dostosowanych do indywidualnych 
możliwości uczestnika. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków 
niniejszego Regulaminu. Warunki opisane w regulaminie, są akceptowane przez pełnoletnich 
uczestników/rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzają podpisem na 
karcie informacyjno-zgłoszeniowej. 

3. Program zajęć obejmuje: 

a) wszechstronny, harmonijny rozwój sprawności i kondycji ogólnej oraz orientacji przestrzennej, 

b) doskonalenie zdolności motorycznych (siła, szybkość, wytrzymałość) i koordynacji ruchowej, 

c) rozwijanie: gibkości, skoczności, zwinności, 

  d) profilaktyka wad postawy, 

  e) nauka elementów gimnastycznych i zwinnościowo-akrobatycznych, 

f) nabory do wyczynowych sekcji gimnastyki sportowej i taekwondo olimpijskiego. 

4. Strój sportowy: 

a)  uczestnicy ćwiczą bez obuwia. 

b) dziewczynki: body (strój gimnastyczny) lub spodenki /leginsy/, koszulka przylegająca do ciała 
(włożona w spodenki/leginsy), skarpetki, gumka do włosów. 

c) chłopcy: spodenki/leginsy/, koszulka przylegająca do ciała (włożona w spodenki), skarpetki. 

d) noszenie na treningu biżuterii (np. zegarki, łańcuszki, pierścionki, długie kolczyki) jest zabronione. 

5. Sale gimnastyczne to nasze świątynie:  

a) na salę wnosimy napoje jedynie w zamkniętych butelkach lub bidonach 
b) na salę nie wnosimy jedzenia 
c) na sali nie przebywamy bez opieki trenera/instruktora  
d) na sali nie korzystamy z przyrządów i przyborów (równoważnie, trampoliny, doły z gąbkami, 

drążki, piłki, maty, ciężarki, itp. bez zgody trenera/instruktora) 
e) na sali gimnastycznej utrzymujemy porządek, gwarantujący bezpieczeństwo zajęć treningowych 

6. Zajęcia prowadzone są przez trenerów/instruktorów działających na rzecz Organizatora. 

7. Zmiana dni lub godzin zajęć może się odbyć tylko za zgodą Organizatora zajęć. 

8. Organizator zapewnia uczestnikom odpowiednie do zajęć warunki treningowe. 

9. O wszelkich istotnych sprawach i zmianach uczestnicy informowani są osobiście, drogą mailową, 
telefoniczną lub wiadomością tekstową sms. 



10. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników. Liczba 
osób w grupach jest ograniczona.  

11. Uczestnik zajęć oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  
i zobowiązuje się przedłożyć kopię polis NNW wraz z dowodem opłacenia składki na żądanie 
Organizatora zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie, gdy 
uczestnik przebywa na terenie obiektów organizatora. Uczestnicy, rodzice/opiekunowie zezwalają swoim 
dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza, że  
w przypadku niestwierdzenia rażących uchybień ze strony Organizatora zajęć, Organizatorzy zwolnieni 
są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki. Trenerzy/instruktorzy 
prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powstałe w trakcie zajęć organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa za trenera/instruktora oraz możliwości 
zmiany cen zajęć w ciągu roku. 

13. Uczestnikiem zajęć jest osoba zapisana do wybranej grupy, która zapoznała się  
z regulaminem i wypełniła kartę informacyjno- zgłoszeniową oraz dokonała płatności. 

14. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów. 
Rodzice lub opiekunowie dzieci powyżej 12 roku życia wyrażają zgodę na samodzielne przychodzenie 
oraz wychodzenie uczestnika z treningu. 

15. Trenerzy/instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci trenujących na sali gimnastycznej tylko od 
momentu rozpoczęcia zajęć, do ich zakończenia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć przed 
i odebrać dziecko punktualnie. Trener/instruktor nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przed lub po 
zakończeniu zajęć lub w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun samowolnie wpuści dziecko na salę 
gimnastyczną pod nieobecność trenera/instruktora. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać 
z trenerem prowadzącym. 

16. Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do 
uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym. Obowiązkiem rodzica/opiekuna lub 
uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed przystąpieniem do zajęć o każdorazowej 
niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach 
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęcia sportowe jest równoznaczne  
z brakiem przeciwwskazań do udziału w zajęciach. W przypadku pogorszenia samopoczucia, odniesienia 
kontuzji w czasie zajęć, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do trenera/instruktora i poinformować 
go o swojej dolegliwości. Trener/instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu 
z treningu, jego uczestnik powinien zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować 
trenera/instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu. 

17. Uczestników zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania 
narkotyków i jakichkolwiek środków odurzających. 

18. W przypadku zajęć dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę, możliwe jest to tylko  
w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą trenera. 

19. Za rzeczy pozostawione w szatniach odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by wartościowe rzeczy 
zabierać ze sobą na salę ćwiczeń. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć, pozostawione 
w szatni lub korytarzu, Organizator nie ponosi odpowiedzialność. Uczestnicy zajęć powinni 
poinformować Organizatora o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.  
W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia 
tego faktu na policję. 



20. Trener prowadzący zajęcia, ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg 
treningu lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. 

21. Zabrania się przebywania na salach treningowych bez wiedzy i zgody trenera. Przebywając na sali 
treningowej należy podporządkować się poleceniom trenera. Za szkody, w tym powstałe w wyniku 
niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń trenera odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego 
opiekun prawny. Zabrania się używania przyrządów bez zgody trenera. Zabrania się wnoszenia na salę 
treningową jedzenia, ciepłych napoi oraz napoi w kubkach otwartych (dozwolone są tylko napoje  
w zamkniętych butelkach – zalecana jest woda). 

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w salach gimnastycznych,  
w których odbywają się zajęcia. 

23. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń 
trenera/instruktora. 

24. Osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP 
i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Organizatora oraz zachowania czystości, poszanowania mienia 
Organizatora i innych Uczestników zajęć. 

25. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego 
prawny opiekun. 

26. Zabrania się wprowadzania na teren Organizatora zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących 
stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć. 

27. Zabrania się rejestracji audio i video zajęć bez zgody Organizatora. Na użytek własny można jej dokonać 
tylko po wyrażeniu zgody przez trenera/instruktora prowadzącego zajęcia, a publikacji materiału po 
uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich uczestników zajęć i organizatora zarejestrowanych na dowolnym 
nośniku. 

28. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć, wykorzystania 
wizerunku Uczestników oraz wykorzystywania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji 
oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie. 

29. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. 
Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu opłat. 

30. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć i prowadzących zajęcia trenerów/instruktorów prosimy kierować 
bezpośrednio do Organizatora lub wysłać informację na adres: gimsport@gimsport.pl 

31. Zmiana dni lub godzin zajęć może się odbyć tylko za zgodą Organizatora zajęć. 

32. Na pierwsze zajęcia można zapisać się w dowolnym dniu miesiąca. Opłata za zajęcia wynosi wówczas 
wartość miesięcznego karnetu lub wielokrotność wejść jednorazowych. 

33. Opłaty:  

Opłata miesięczna za zajęcia jest stała w każdym miesiącu wg. obowiązującego cennika oprócz okresu 
wakacji bez względu na ilość spotkań wypadających w danym miesiącu, z uwzględnieniem kalendarza 
przerw świątecznych (aktualny cennik dostępny jest na www.gimsport.pl) Opłata zawiera koszty 
związane z prowadzoną działalnością - tj. pracą trenerów, wynajmem i kosztem utrzymania obiektów, 
organizacją treningów, itp. 
- opłatę za zajęcia należy uiszczać „z góry” za dany miesiąc - przelew powinien być zaksięgowany nie 
później niż pierwsze zajęcia w danym miesiącu zgodnie z wybraną formą płatności i wysokością 
określoną w cenniku dla wybranej grupy;  
- Organizator wystawia faktury na podstawie zgłoszenia chęci jej otrzymania z podaniem danych do   



faktury drogą mailową na adres gimsport@gimsport.pl;  
- aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.gimsport.pl;  
- opłaty są bezzwrotne;  
- Organizator nie przywidują zwolnień z opłat z tytułu nieobecności uczestników na zajęciach; 
- osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach nie mają prawa w nich uczestniczyć i na prośbę osoby 
sprawdzającej listę obecności zobowiązane są opuścić salę treningową;  
- po uregulowaniu opłaty mogą kontynuować udział w zajęciach.  

34. W celu prawidłowego korzystania z witryny internetowej i innych oferowanych przez Organizatora 
usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 
- posiadanie dostępu do sieci Internet; 
- posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji; 
- posiadanie aktywnego konta e-mail. 

35. Organizator nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do witryny internetowej.  
W szczególności dostęp do witryny internetowej Organizatora może zostać́ ograniczony w związku  
z koniecznością̨ przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzania nowych rozwiązań́. 

36. Uczestnicy zajęć nie mogą dostarczać w formie publikacji, komentarzy lub w inny sposób treści  
o charakterze bezprawnym, w szczególności: 
- naruszających dobre imię̨ osób trzecich; 
- naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; 
- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich; 
- stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; 
- namawiających do jakichkolwiek działań́ niezgodnych z prawem. 

37. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik/prawny opiekun jest proszony o wysłanie 
stosownej informacji na adres gimsport@gimsport.pl z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 

38. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.  
- reklamacje należy składać́ pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
gimsport@gimsport.pl.  
- Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż̇  
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  
- odpowiedź na reklamację Organizator przekaże na adres poczty elektronicznej, z której wpłynęła 
reklamacja. 

39. Organizator nie udziela gwarancji w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

40. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmują Założyciele Beata i Jerzy 
Lewalscy.  

 

 

 

 

 

  



 

RODO 

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych  
i marketingowych. 

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 
r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący nowej ochrony danych 
osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu 
administratora, Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska (NIP 7392153511) GimSport Beata 
Lewalska, Jerzy Lewalski s.c. (NIP 7393977651), Centrum Sportów Gimnastycznych Jerzy Lewalski (NIP 
7391059218), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sprawności Fizycznej Beata Lewalska 
(NIP 7392153511) , GimSport Beata Lewalska, Jerzy Lewalski s.c. (NIP 7393977651), Centrum Sportów 
Gimnastycznych Jerzy Lewalski (NIP 7391059218), z siedzibą Marcinkowo 6, 11-030 Purda, tel. +48 
601741866, e-mail: gimsport@gimsport.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

•    zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach 
organizowanych przez Administratora 

•    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie  
i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem) 

•    marketingu bezpośredniego 

•    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) 

•    weryfikacji wiarygodności płatniczej 

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych 
osobowych. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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