REGULAMIN UKS AKADEMII BADMINTONA LUBLIN :

1. Uczestnictwo w zajęciach sekcji badmintona jest możliwe jedynie po akceptacji wszystkich
punktów regulaminu.
2. Podpisując niniejszy regulamin, klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w
Regulaminie i staje się członkiem klubu UKS Akademia Badmintona.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania obecności na wybranych przez siebie zajęciach.
4. UKS Akademia Badmintona Lublin w ramach składki członkowskiej zobowiązuje się do
zapewnienia min. 4, 8 lub 12 zajęć badmintona w miesiącu w zależności od wybranej opcji
przez członka klubu.
5. Jeśli w miesiącu wypada więcej niż 4, 8 lub 12 zajęć badmintona ich koszt pokrywa
Organizator.
6. Organizator ma obowiązek zorganizować dodatkowy termin zajęć gdy zajęcia nie odbywają
się z jego winy, pod warunkiem, że w miesiącu nie zostało zrealizowane 4, 8 lub 12 zajęć.

7. Opłata składki członkowskiej wnoszona jest z góry za cały miesiąc do ostatniego
dnia miesiąca przed rozpoczęciem kolejnego lub najpóźniej przed rozpoczęciem
pierwszych zajęć w opłacanym miesiącu.

8. Wysokość opłaty za Składkę Członkowską dostępna jest na stronie
www.badmintonwlublinie.pl lub u Organizatora.
9. Płatności za Składkę Członkowską wnoszone są za pośrednictwem Dotpay poprzez platformę
Activenow lub przelewem na konto Organizatora wg poniższego wzoru:
UKS Akademia Badmintona Lublin
Ul. Pogodna 50e/33
20-337 Lublin
NIP: 946 268 94 14
REGON: 383579180
Nr Konta: 57 2130 0004 2001 0969 8051 0001

Tytuł wpłaty:Składka członkowska (imię i nazwisko członka)
(UKS Akademia Badmintona Lublin zarejestrowany jest w Ewidencji Uczniowskich
Klubów Sportowych pod numerem 107)

10. Zniżka Rodzinna obowiązuje jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.
11. Dokonanie opłaty oraz zapisanie się do konkretnej grupy w terminie gwarantuje miejsce
treningowe w danej grupie.
12. Kolejność wpłat decyduje o pierwszeństwie wyboru miejsca w grupie.
13. Każde opóźnienie wpłaty może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia i nie gwarantuje
miejsca w wybranej grupie.
14. Płatność za trening indywidualny lub wejście jednorazowe uczestnik zobowiązany jest
dokonać gotówką przed lub bezpośrednio po odbytych zajęciach.

15. Osoba, która uiściła opłatę członkowską nie może udostępniać przywilejów z tym związanych
innej osobie.
16. Nieobecność klienta na zajęciach nie upoważnia do odliczeń z kwoty składki członkowskiej
bądź zwrotu należności z tytułu nieobecności.
17. Rozpoczęcie zajęć w sekcji badmintona jest możliwe w każdym dniu miesiąca pod warunkiem:
- uiszczenia składki członkowskiej za cały miesiąc wliczając w to zajęcia, które już się odbyły
lub uiszczenia opłaty jednorazowej za każdy kolejny trening patrz – CENNIK.
18. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności pod warunkiem, że nie została zrealizowana
deklarowana liczba jednostek treningowych zapewnianych przez organizatora opisana w
cenniku.
19. Odrobić zajęcia można jedynie pod warunkiem zgłoszenia nieobecności m.in. dzień przed
zajęciami po ustaleniu terminu odrobienia z trenerem w miesiącu zgłoszenia.
20. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej po terminie zajęcia przepadają.

21. Nieobecności należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na
adres: uksablublin@o2.pl

22. Nieobecności można odrabiać zarówno przed jak i po deklarowanym terminie nieobecności.
23. W przypadku, w którym osoba opuści termin wyznaczony do odrabiania zajęć, traci
możliwość ich odrobienia.
24. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na miesiąc w szczególnych wypadkach np.
długotrwałej choroby, wyjazdu zaplanowanego, urazu, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji
itp. Po spełnieniu następujących warunków :
- w przypadku choroby – okazanie zaświadczenia lekarskiego
- uregulowanie w formie zapłaty jak za jednorazowe wejście zajęć, które zostały
wykorzystane w danym miesiącu w przeciągu 7 dni od zgłoszenia. Po tej dacie zawieszenia
karnetu jest niemożliwe oraz nie należy się zwrot pieniędzy ani odliczenie kwoty.
25. Akademia Badmintona Lublin nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek
na zdrowiu gracza spowodowany zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji z lekarzem
przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku fizycznego, jakim jest gra w badmintona, a także
za kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń trenera.
26. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach jedynie w zmienionym obuwiu sportowym oraz
musi przestrzegać zasady obowiązujące w ośrodku sportowym, w którym odbywają się
zajęcia.
27. Akademia Badmintona Lublin nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia ośrodka
sportowego przez uczestnika oraz za pozostawione rzeczy na terenie obiektów gdzie odbywają
się zajęcia lub zawody sportowe.
28. Na zajęcia należy przychodzić min. 10 min przed godziną rozpoczęcia zajęć, tak aby cała
grupa mogła równocześnie rozpocząć trening o wyznaczonej godzinie.
29. Reklamacje klientów UKS Akademia Badmintona Lublin rozpatruje Zarząd UKS Akademia
Badmintona Lublin.
30. Klient zobowiązuje się przesłać reklamacje pocztą elektroniczną - w formie wiadomości email przesłanej adres uksablublin@o2.pl
31. Zarząd UKS Akademii Badmintona Lublin zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na
zgłoszenie reklamacyjne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym w zdaniu pierwszym
niniejszego punktu, Zarząd UKS Akademia Badmintona Lublin poinformuje Klienta o
terminie rozpatrzenia sprawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania
reklamacji.
32. UKS Akademia Badmintona udzieli odpowiedzi na reklamację w postaci elektronicznej - w
formie wiadomości e-mail.

33. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy zawarli Umowę opłacając
Składkę Członkowską.
34. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu podczas trwania sezonu oraz
zobowiązuje się poinformować zawodników o zmianie.
35. Rodzic / Opiekun Prawny Dziecka podpisując regulamin wyraża zgodę na utrwalenie
wizerunku dziecka oraz własnego podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie
zajęć sekcji badmintona, w sytuacjach aranżowanych przez organizatora w celu budowania
pozytywnego wizerunku klubu UKS Akademia Badmintona Lublin w materiałach
wewnętrznych danych oraz w przestrzeni publicznej i w mediach, zgodnie z art.6 ust.1 lit, a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, art. 23,art.
24 ustawy z 23.4.1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r. Poz. 121 ze zm.), art.81 ustawy
z 4.2.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
36. Rodzic / opiekun prawny dziecka podpisując regulamin wyraża zgodę na publikację
wizerunku dziecka oraz własnego na różnych polach np. na stronach internetowych
Organizatora i w mediach społecznościowych facebook.com, youtube.com, instagram oraz na
stronach UKS AKADEMIA BADMINTONA LUBLIN a także w innych mediach.
37. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez UKS Akademia Badmintona Lublin z siedzibą w Lublinie ul. Pogodna
50e/33, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od UKS
Akademia badmintona Lublin oraz innych osób. Akademia Badmintona Lublin informuje, że
zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych,
podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych (RODO).
Data i podpis czytelny klienta lub rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………………

