Regulamin lekcji WF

1 – Niniejszy regulamin stanowi
uzupełnienie Regulaminu Ogólnego
Hangaru 646. Każdego Uczestnika
WF-u oraz Opiekuna grupy obowiązują
reguły zawarte w każdym z regulaminów
Hangaru 646.
2 – Organizacją lekcji WF, które
odbywają się w Hangarze 646 przy
ulicy Domaniewska 37A, Dalanowska
29 i Wał Miedzeszyński 646, zajmuje
się Gravity Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35,
02-954 Warszawa, tel. 22 299 54 59
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym w rejestrze przedsiębiorców,
pod nr 0000514593, wpisana w rejestrze
REGON pod nr 147296989, o numerze NIP
9512380720, zwana dalej organizatorem.

9 – Wpłata zaliczki jest jednoznaczna
z akceptacją warunków regulaminu.
10 – Całkowite rozliczenie następuje
w dniu lekcji WF, przed jej rozpoczęciem,
z wyjątkiem, gdy zostanie to ustalone
inaczej.
11 – Zamawiający zobowiązany jest
potwierdzić ilość Uczestników nie
później niż 2 dni przed datą organizacji
lekcji WF. Ostateczny koszt usługi
kalkulowany jest na podstawie
zadeklarowanej ilości uczestników,
zawyjątkiem sytuacji, w której liczba
Uczestników zostanie powiększona.

3 – Wstępnej rezerwacji terminu lekcji
WF w wybranym obiekcie Hangaru 646
można dokonać osobiście lub e-mailowo
pod adresem wf@hangar646.pl.

12 – W przypadku zwiększenia liczby
Uczestników, Organizator nie gwarantuje
zapewnienia wystarczającej liczby
obsługi trenerskiej. W tym
wypadku lekcja WF obejmuje 15 minut
rozgrzewki i 45 minut czasu wolnego
skakania.

4 – Lekcje WF organizowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 16:00 włącznie.

13 – W ramach lekcji WF-u, korzystać z
infrastruktury sportowej mogą
wyłącznie Uczestnicy lekcji WF.

5 – Minimalna liczba osób, dla której
organizowana jest lekcja WF to 12.

14 – W czasie lekcji WF jeden opiekun
może być odpowiedzialny za grupę
maksymalnie 15-tu osób niepełnoletnich.
Opiekun grupy zobowiązany jest do
zarejestrowania się, oraz zapoznania
uczestników grupy ze wszelkimi
obowiązującymi na terenie Hangaru 646
regulaminami. Formularz opiekuna
grupy dostępny jest na stronie
www.hangar646.pl w zakładce “kontakt”.

6 – Rezerwacja terminu zostaje
potwierdzona wpłatą zaliczki przez
link płatności PayU w ciągu 48
godzin od daty otrzymania e-maila
potwierdzającego wstępną rezerwację.
Niedokonanie wpłaty w terminie
powoduje anulowanie rezerwacji.
5 – Wpłata zaliczki jest równoznaczna
z akceptacją niniejszego regulaminu.
6 – Cena zorganizowania lekcji WF
uzależniona jest od ilości uczestników.
7 – Kwota zliczki wynosi 228 PLN
niezależnie od planowanej ilości
Uczestników lekcji.
8 – Zaliczka jest bezzwrotna i zostaje
wliczona w ostateczny koszt usługi.

15 – Organizator jest zobowiązany
dostarczyć zgodę grupową bezpośrednio
przed rozpoczęciem lekcji WF.
16 – Trenerzy Hangaru 646 pełnią
funkcję animatorów czasu wolnego.
Trenerzy Hangaru 646 nie świadczą
opieki na dziećmi. Korzystanie z Hangaru
646 odbywa się na podstawie zgody
grupowej dostarczonej przez
pełnoletniego opiekuna grupy, który
zobowiązuje się do opieki, obserwacji
i nadzoru uczestników.
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17 – Odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników podczas
zajęć ponoszą instruktorzy/trenerzy
Hangaru 646 co oznacza, że:
a) trener przebywa na hali w trakcie
trwania zajęć;
b) trener ma prawo opuścić miejsce
trwania zajęć tylko i wyłącznie gdy
grupa znajduje się pod nadzorem
innego trenera.
18 – Instruktorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za samowolne
opuszczenie zajęć i oddalenie się przez
uczestnika.
19 – Instruktorzy i pracownicy Hangaru
646 nie zaprowadzają dzieci do toalety.
W przypadku, gdy dziecko, uczestnik
zajęć, potrzebuje skorzystać z toalety
w czasie trwania zajęć opiekunowie
zobowiązani są do odebrania
i doprowadzenia dziecka do toalety.
20 – Za bezpieczeństwo dzieci
w szatni i na terenie Hangaru 646
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
uczestników.
21 – Opiekunom grup biorących udział
w lekcji WF-u w Hangarze 646 przysługuje
darmowy wstęp na trampoliny oraz
żeton na kawę/herbatę i ciastko do
wykorzystania w kawiarni Hangaru
646 w ramach promocji “Hangar 646
przyjazny nauczycielom”. Możliwość
wykorzystania wyżej wymienionych
usług przysługuje jednemu opiekunowi
grupy na każdą rozpoczęta 15 osobową
grupę uczestników lekcji WF.
22 – Opiekun grupy zobowiązany jest
do dopilnowania zwrotu wszystkich
kluczyków przez Uczestników lekcji WF.
Opłata za zgubienie kluczyka do szafki
wynosi 10 PLN.
23 – Trener Hangaru 646 może wyprosić
wybranych Uczestników z udziału
w lekcji WF, jeżeli zachowanie wyżej

wymienionych osób będzie powodowało
niebezpieczeństwo dla nich bądź innych
uczestników lekcji WF lub pozostałych
klientów Hangaru 646 lub zachowanie
będzie skutkowało złamaniem regulaminu
Hangaru 646.
24 – W przypadku wyproszenia
uczestnika z lekcji WFu, wynikającego
z nieprzestrzegania regulaminu oraz
filmu instruktażowego Uczestnikowi
nie przysługuje zwrot pieniędzy.
25 – W czasie lekcji WF trener Hangaru
646 przeprowadza instruktaż oraz
rozgrzewkę trwającą około 15 minut.
W pozostałym czasie trener organizuje
zabawy oraz uczy bezpiecznego
korzystania z infrastruktury Hangaru
646, zgodnym z jej przeznaczeniem.
26 – Na życzenie opiekuna grupy,
trener może dać uczestnikom lekcji WF
“Czas wolny”. “Czas wolny” nie może
być dłuższy niż 15 minut przy lekcji WF
trwającej godzinę zegarową.
27 – W przypadku braku innych grup
zorganizowanych w danej godzinie, lekcja
WF może odbyć się w formie 15 min
rozgrzewka i 45 min czasu wolnego, na
życzenie organizatora.
28 – W przypadku wykupienia lekcji WF
o łącznym czasie trwania 2 godziny lub
większym, czas zorganizowany przez
trenera wynosi pełną godzinę zegarową.
Pozostały czas, jest czasem wolnym.
29 – Lekcję WF można odwołać
najpóźniej 24 godziny przed jej
rozpoczęciem.
30 – Odwołanie lekcji WF w okresie
krótszym niż 24 godziny przed jej
rozpoczęciem skutkuje utratą zaliczki.
31 – W przypadku spóźnienia grupy,
Hangar 646 nie gwarantuje przeniesienia
lekcji WF na inną godzinę.

