
REGULAMIN SZKÓŁKI GIMNASTYCZNEJ HI FIVE GYM 

 

I. Postanowienia organizacyjne 

1. Organizatorem zajęć jest firma „HI FIVE GYM DARIUSZ PISAREK”,NIP: 5482515454 , Regon: 381089387, 

zwana dalej Hi Five Gym. 

2. Zajęcia prowadzone są w Sali Hali Sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, przy ul. 

Grochowskiej 20, zwanej dalej Salą. 

3. Osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane podporządkować się zapisom odpowiednich 

Regulaminów, Instrukcji użytkowania oraz poleceniom trenerów i obsługi obiektu. 

4. Za zapoznanie się z odpowiednimi Regulaminami przez dzieci do lat 13, odpowiadają ich 

rodzice/opiekunowie prawni. Zgodę na uczestnictwo w zajęciach dziecka do lat 18 (tj. Formularz 

zgłoszeniowy) podpisuje jego rodzic/opiekun prawny.  

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i 

akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach 

1. Zajęcia odbywają się w obecności i pod nadzorem Trenera/Trenerów. 

2. Zapisu na zajęcia dokonuje się poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego 

dostępnego do pobrania ze strony https://www.hifivegym.pl/do-pobrania/. 

3. Zajęcia odbywają się wg grafiku dostępnego na stronie https://www.hifivegym.pl/grafik/. 

4. Za przebieg i organizację zajęć odpowiada Trener. 

5. Dzieci uczęszczające na zajęcia zobowiązane są do: 

a) podporządkowania nakazom i zakazom Trenera, 

b) zachowania szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń, z wykorzystaniem sprzętu 

gimnastycznego zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) natychmiastowego informowania Trenera o zaistniałym wypadku, urazach i innych zdarzeniach, 

które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych Uczestników zajęć. 

6. Dzieci uczęszczające na zajęcia zobowiązane są do przebrania się w szatni i przyjścia na salę w obuwie 

zmiennym lub w klapkach (nie w samych skarpetkach) – to samo tyczy się wychodzenia z sali do 

toalety. 

7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy – koszulka sportowa i spodenki sportowe/legginsy oraz 

skarpetki. 

8. W trakcie zajęć Rodzice/Opiekunowie prawni nie powinny zasiadać na widowni z powodu rozpraszania 

i dekoncentracji dzieci, co może spowodować kontuzję lub stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa. Nie 

dotyczy zajęć pokazowych, o których Hi Five Gym będzie informować drogą mailową. 

 

https://www.hifivegym.pl/grafik/


III. Postanowienia szczegółowe 

1. Pierwsze zajęcia dla dziecka w danym roku szkolnym są bezpłatne w ramach wprowadzenia. Po 

pierwszych zajęciach Rodzic/Opiekun prawny decyduje, czy chce zapisać dziecko na zajęcia regularne. 

2. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i akceptacja 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnictwo w zajęciach regularnych jest odpłatne. 

4. Koszt zajęć ujęty jest w Cenniku na stronie https://www.hifivegym.pl/cennik/  

5. Rozliczenia dokonuje się w częstotliwości kwartalnej, przy czym kwartały podzielone są zgodnie z 

poniższym: 

a) Kwartał I: od 16 września 2019 do 18 grudnia 2019 . 

b) Kwartał II: od 8 stycznia 2020 do 30 marca 2020. 

c) Kwartał III: od 1 kwietnia 2020 do 24 czerwca 2020. 

6. Zajęcia nie są karnetowane – obowiązuje jeden, stały koszt dla poszczególnych kwartałów. 

7. Opłatę za zajęcia należy uiścić przelewem na poniższe dane:  

Nr konta: 79 1050 1083 1000 0097 0458 1231,  

Odbiorca: Hi Five Gym Dariusz Pisarek 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, zajęcia gimnastyczne grupa …, dzień i godzina zajęć 

8. Terminy płatności: 

a)   Kwartał I: do 4.10.2019. 

b)   Kwartał II: do 15.01.2020. 

c)   Kwartał III: do 10.04.2020. 

9. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Uczestnik może zostać nie dopuszczone do zajęć. 

10. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana. Tylko uzasadnione nieobecności można 

odrobić w wyznaczonym terminie, uzgadniając go poprzez kontakt drogą mailową: 

kontakt@hifivegym.pl  

11. W przypadku choroby dziecka trwającej co najmniej 2 tygodnie i udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim, istnieje możliwość odrobienia zajęć (w przypadku uczestnictwa 1 raz w tygodniu) albo 

odliczenia kosztu tych zajęć od płatności przypadającej na kolejny kwartał (w przypadku uczestnictwa 

2 razy w tygodniu). Każdorazowo należy kontaktować się drogą mailową: kontakt@hifivegym.pl  

12. Przed przystąpieniem do zajęć należy podpisać następujące oświadczenia zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym: 

a) „Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami niniejszego Formularza zgłoszeniowego oraz 

Regulaminem Szkółki gimnastycznej Hi Five Gym dostępnym na stronie http://www.hifivegym.pl i 

akceptuję przedstawione warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Prawdziwość danych 

wskazanych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym potwierdzam własnoręcznym podpisem” 

b) „Oświadczam, że zobowiązuję się do tego, że moje dziecko będzie systematycznie uczestniczyć w 

zajęciach gimnastycznych oraz sumiennie wykonywać wszystkie zadania. Ponadto oświadczam, że 

stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach, a także że jest ono ubezpieczone od NNW w 



ramach ubezpieczenia (szkolnego lub przedszkolnego).  Zobowiązuję się ponosić pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca 

odbywania zajęć.” 

c) „Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka w celach informacyjnych, 

szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych.” 

d) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 101, poz. 926 z2002 r.)” 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Hi Five Gym odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie ich trwania, tzn przez 60 min od momentu 

ich rozpoczęcia. 

2. Hi Five Gym nie odpowiada za rzeczy i pieniądze pozostawione w nieprawidłowo zamkniętych szafkach 

albo poza nimi oraz za rzeczy zgubione lub skradzione. 

3. Hi Five Gym nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminów (niniejszego 

oraz obiektu przy ul. Grochowskiej 20) oraz poleceń Trenerów i obsługi obiektu. 

4. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie 

dla siebie i innych osób w nim przebywających, a także osoby niestosujące się do przepisów 

odpowiednich Regulaminów oraz do poleceń Trenerów i obsługi obiektu mogą zostać usunięte z 

obiektu. 

5. Nieznajomość odpowiednich Regulaminów oraz Instrukcji użytkowania nie zwalnia z 

odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie Sali i jej wyposażenie, a Hi Five Gym nie ponosi 

odpowiedzialności za negatywne tego skutki. 

 

 


