REGULAMIN UCZESTNICTWA
w aerobiku

Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa określa zasady organizacji aerobiku organizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku.
Zapisy i opłaty
1. Zapisu do udziału aerobiku można dokonać wypełniając Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodami i
oświadczeniami oraz Klauzulę informacyjną dostępne na stronie internetowej – www.gokitdorohusk.pl
lub u pracownika Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku.
2. Opłata za aerobik uzależniona jest od częstotliwości zajęć w tygodniu i wynosi
• 40 zł/mies. – przy zajęciach odbywających się raz w tygodniu
• 70 zł/mies. – przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu
3. Opłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w
Dorohusku - Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, Oddział w Dorohusku 82 8195 0009 2002 0030 0155 0001.
4. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć – aerobik oraz miesiąc, którego
dotyczy wpłata.
5. Opłat należy dokonywać z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.
6. Jeżeli uczestnik po uiszczeniu opłaty nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć we wszystkich
zajęciach lub ich części – opłata nie będzie zwracana.
Organizacja zajęć
1. Aerobik odbywał się będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku lub innym dogodnym miejscu
wyznaczonym przez Organizatora.
2. Zajęcia będą się odbywały raz lub dwa w tygodniu (w dni ustalone przez Organizatora) i będą trwały 55
minut.
3. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Uczestnik zostanie
poinformowany przez Organizatora SMS-em najpóźniej na 2 godz. przed zajęciami.
4. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia przynajmniej na 5 min. przed ich rozpoczęciem.
5. Uczestników obowiązuje wygodny strój oraz czyste obuwie zmienne z jasną podeszwą.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inne mienie Uczestnika, które może
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.
8. Uczestnik nie może filmować, nagrywać ani fotografować zajęć.
9. Prowadzący zajęcia ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg bez
zwrotu poniesionych kosztów.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w aerobiku, w każdym czasie poprzez poinformowanie pracownika
GOKiT osobiście lub telefonicznie.
2. Warunkiem przyjęcia rezygnacji przez pracownika GOKiT jest uiszczenie przez Uczestnika bieżących opłat.
3. Niniejszy Regulamin uczestnictwa może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą
strony internetowej – www.gokitdorohusk.pl.
4. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
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