Regulamin programu szkoleniowego
z zakresu podstaw gry w piłkę siatkową
“VolUP!”

§1
Zasady ogólne
1. Program szkoleniowy z zakresu podstaw gry w piłkę siatkową organizowany jest przez
Stowarzyszenie Warszawski Klub Piłki Siatkowej “Volup” zarejestrowane w XII Wydziale
Gospodarczym Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000326579 z siedzibą
przy ulicy Pokornej 2/734 w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.
2. Program szkoleniowy opiera się na czterech półtoragodzinnych zajęciach prowadzonych
przez osobę sprowadzoną przez Organizatora, w miejscu oraz terminie wskazanym przez
Organizatora.
3. Program szkoleniowy ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej,
jak i praktycznej z zakresu podstaw gry w piłkę siatkową.
4. Uczestnikiem programu szkoleniowego może być osoba pełnoletnia (w wieku równym lub
wyższym niż 18 rok życia), która otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa
w programie szkoleniowym.
5. Organizator zapewnia halę sportową (przestrzeń pod organizację zajęć, szatnie, zaplecze
higieniczno-sanitarne) oraz sprzęt sportowy. W zakresie dostępności i przydatności hali
sportowej do prowadzenia zajęć w ramach programu szkoleniowego Organizator polega
na oświadczeniach i zapewnieniach wynajmującego halę sportową. W przypadku braku
możliwości przeprowadzenia zaplanowanych zajęć w ramach programu z powodu braku
dostępności lub przydatności hali sportowej, Organizator wyznaczy inny termin ich
przeprowadzenia albo, w razie braku takiej możliwości, dokona zwrotu opłaty za
uczestnictwo w programie szkoleniowym proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych
zajęć.
§2
Prawa i obowiązki uczestników
1. W celu zarejestrowania się do programu szkoleniowego potencjalni uczestnicy powinni
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej
Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora.
2. Organizator informuje potencjalnego uczestnika o potwierdzeniu lub odrzuceniu
uczestnictwa w programie szkoleniowym drogą mailową na adres wskazany przez
wnioskodawcę najpóźniej następnego dnia roboczego po wysłaniu przez potencjalnego
uczestnika formularza zgłoszeniowego.
3. Koszt uczestnictwa w programie szkoleniowym wynosi 100,00 PLN (sto złotych).
4. Opłata za uczestnictwo w programie szkoleniowym powinna być wniesiona za
pośrednictwem przelewu bankowego zgodnie z następującymi danymi:

Tytułem: Program szkoleniowy VolUP - [imię i nazwisko uczestnika]
Volkswagen Bank Direct
83 2130 0004 2001 0482 6368 0001
SWIFT: INGBPLPW
5. Wpłata za uczestnictwo w programie szkoleniowym powinna znaleźć się na koncie
bankowym wymienionym w §2 pkt 4 w ciągu 2 dni roboczych po potwierdzeniu
uczestnictwa przez Organizatora.
6. Brak wpłaty za uczestnictwo w terminie wskazanym w §2 pkt 5 jest równoznaczne ze
skreśleniem z listy uczestników.
7. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie i otrzymać zwrot
wniesionej wcześniej opłaty w przypadku wysłania rezygnacji na adres mailowy:
info@volup.pl, nie później niż przed upływem 2 dni po zamknięciu rejestracji.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później, niż w terminie wskazanym w §2 pkt 7,
zwrot wniesionej wcześniej opłaty nie przysługuje.
9. Uczestnik powinien zorganizować we własnym zakresie strój, ochraniacze i obuwie
sportowe spełniające wymagania wynajmującego halę sportową oraz odpowiednie do gry
w piłkę siatkową.
10. Noszenie biżuterii lub ozdób podczas zajęć jest zabronione.
11. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
12. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających.
13. W przypadku, gdy ze względu na niewłaściwe przygotowanie do zajęć, spóźnienie lub stan
psychofizyczny Uczestnika nie zostanie on do nich dopuszczony przez osobę prowadzącą
zajęcia lub opiekuna hali sportowej z ramienia wynajmującego halę, opłata za zajęcia nie
podlega zwrotowi.
14. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym
przez osobę prowadzącą zajęcia. W przypadku niewłaściwego zachowania Uczestnika
podczas zajęć, w szczególności zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu
swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego
prowadzenie zajęć, osoba prowadząca zajęcia ma prawo wykluczyć Uczestnika z
wykonywania wybranych ćwiczeń lub usunąć z zajęć. W takim przypadku nie przysługuje
Uczestnikowi zwrot opłaty za uczestnictwo w zajęciach.
15. Zgłaszając się do programu szkoleniowego Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a. nie ma żadnych przeciwwskazań, w tym zdrowotnych, dla jego uczestnictwa w
zajęciach,
b. jest świadomy, że uprawianie sportu może wiązać się z negatywnymi następstwami
dla zdrowia.
16. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych
przez osobę prowadzącą zajęcia odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla
swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne Uczestnika,
powinien on zgłosić ten fakt osobie prowadzącej zajęcia.

17. Uczestnik ma obowiązek natychmiast zgłosić osobie prowadzącej zajęcia wszelkie
dolegliwości wynikłe podczas zajęć, w szczególności urazy, kontuzje lub złe samopoczucie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia
Uczestników inne, niż wyrządzone przez Organizatora umyślnie, w szczególności kontuzje,
urazy lub inne uszkodzenia ciała, które mogą wyniknąć z uczestnictwa w zajęciach.
19. Uczestnik zobowiązuje się do prawidłowego używania urządzeń i udostępnianego sprzętu
sportowego oraz korzystania z hali sportowej zgodnie z zasadami na niej obowiązującymi.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na urządzeniach, sprzęcie
sportowym lub na hali sportowej wyrządzone przez tego Uczestnika.

§3
Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników powinna mieścić się w przedziale 8 do 12 osób, aby program
szkoleniowy został uruchomiony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania programu szkoleniowego najpóźniej na 4
dni przed pierwszymi zajęciami w przypadku braku zapewnienia minimalnej liczby
uczestników, przy zachowania obowiązku zwrotu wpłaty za uczestnictwo.
3. Uruchomienie kolejnej edycji programu zależy od decyzji Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
5. Wszelkie spory wynikłe z zastosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygają członkowie
Zarządu Organizatora lub inne osoby przez nich upoważnione.

