Regulamin zajęć wakacyjnych
Informacje ogólne

Ograniczenia wiekowe

1 – Organizatorem Zajęć Wakacyjnych
jest Hangar 646 zarządzany przez
Gravity Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35,
02-954 Warszawa.

9 – W Zajęciach Letnich mogą brać
udział dzieci od 7 roku życia oraz
młodzież do 14 roku życia.

2 – Każdy uczestnik zobowiązany
jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz regulaminu obiektu,
na którym dane zajęcia się odbywają.
3 – Trenerzy / instruktorzy Hangaru
646 nie sprawują opieki, rozumianej
jako troska o spełnianie potrzeb osoby,
nad uczestnikami zajęć. Trenerzy /
instruktorzy są zobowiązani do
przeprowadzenia zajęć zgodnie
z opisem oraz dbania o bezpieczeństwo
uczestników w czasie ich trwania.
4 – Dokonanie płatności za Zajęcia
Wakacyjne jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
5 – Zajęcia Wakacyjne obejmują
zajęcia sportowe, na których
realizowane są elementy akrobatyki,
parkour-u i freestylu zgodnie z
opisem wybranej oferty.
6 – Cena za Zajęcia Wakacyjne obejmuje:
a) 5 zajęć sportowych w wybranej
grupie trwających 3 godziny dziennie.
Cykl zajęć trwa w dni robocze
i rozpoczyna się w każdy poniedziałek
od 27/06/2022 do 26/08/2022.
b) Poczęstunek obejmuje zestaw
lemoniada plus przekąska (zgodnie
z ofertą wybranych zajęć).
7 – W czasie trwania zajęć przewidziane
są trzy przerwy trwające od 5 do 10min.
8 – Przedstawiony w ofercie program
Zajęć Wakacyjnych jest poglądowy
i może się zmienić w zależności od
poziomu, zaangażowania i umiejętności
sportowych zebranej grupy uczestników.

10 – Uczestnicy mogą zapisać się
do grup Zajęć Letnich jedynie
w dedykowanych dla nich przedziałach
wiekowych. W wyjątkowych sytuacjach
organizator zastrzega sobie prawo do
indywidualnego przypisania uczestnika
do grupy wiekowej.
11 – Dzieci od 2 do 18 roku życia mogą
korzystać z infrastruktury sportoworekreacyjnej Hangaru 646 tylko za zgodą
rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Zgoda
może zostać udzieloną jedynie za pomocą
systemu rejestracji dostępnego we
wszystkich hangarach 646 oraz na stronie
internetowej www.hangar646.pl.

Odpowiedzialność
12 – Opiekunowie dzieci, które nie
ukończyły 11 roku życia, powinni
przebywać na terenie obiektu w czasie
trwania zajęć.
13 – Odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników podczas
trwania Zajęć Wakacyjnych 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.
14 – Instruktorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za samowolne
opuszczenie zajęć i oddalenie się przez
uczestnika.
15 – Instruktorzy i pracownicy Hangaru
646 nie odprowadzają dzieci do toalety.
W przypadku, gdy dziecko, uczestnik
Zajęć Wakacyjnych potrzebuje skorzystać
z toalety w czasie trwania zajęć
opiekunowie zobowiązani są do odebrania
i doprowadzenia dziecka do toalety.
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16 – Za bezpieczeństwo dzieci
w szatni i na terenie Hangaru 646
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
uczestników.

23 – Osoby nie przestrzegające
regulaminu Hangaru 646 mogą
zostać skreślone z listy uczestników
bez możliwości zwrotu kosztów za
niewykorzystane zajęcia.

17 – Uczestnik powinien stawić się
na rozpoczęcie zajęć punktualnie
w stroju sportowym i w skarpetach
antypoślizgowych.

Dostęp do portalu ActiveNow

18 – Spóźnienie się na zajęcia skutkuje
skróceniem czasu rozgrzewki.
19 – Uczestnik przed rozpoczęciem
zajęć powinien niezwłocznie
poinformować trenera o przebytych
kontuzjach i aktualnych
ograniczeniach fizycznych, które
mogą być przeszkodą przy
wykonywaniu wybranych ćwiczeń.
20 – Uczestnik w czasie trwania
Zajęć Wakacyjnych powinien
niezwłocznie poinformować
trenera o ewentualnej kontuzji lub
dolegliwościach zdrowotnych.
21 – W przypadku doznania urazu
lub innego obrażenia na terenie
Hangaru 646 należy niezwłocznie
poinformować Trenera lub inną
obsługę Hangaru 646. Jeżeli będzie
taka konieczność obsługa Hangaru
646 wezwie pogotowie ratonkowe.
Tylko zgłoszenie urazu obsłudze
Hangaru 646 może stanowić
podstawę do ubiegania się o
odszkodowanie z polisy
ubezpieczeniowej organizatora.
22 – Uczestnik jest zobowiązany
do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa Hangaru 646 oraz
unikania sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu własnemu oraz innych
uczestników zajęć.

24 – Zapisy na Zajęcia Wakacyjne
prowadzone są poprzez portal
internetowy ActiveNow oraz
w dowolnym Hangarze 646.
25 – Podanie danych, takich jak: imię i
nazwisko uczestnika, data urodzenia,
numer telefonu, adres email, jest
niezbędne w celu realizacji usługi,
a odmowa ich podania skutkuje
skreśleniem z listy uczestników.
26 – Pełne wykorzystanie funkcji
ActiveNow jest możliwe jedynie po
wprowadzeniu powyższych danych.
27 – Uczestnik lub opiekun prawny
rezerwujący miejsce w grupie Zajęć
Wakacyjnych, podając swoje dane
osobowe wyraża zgodę na ich
przetwarzanie w celu zapisu na zajęcia.
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28 – Uczestnikowi w każdym momencie
przysługuje prawo do wglądu we własne
dane osobowe, ich zmiany oraz
usunięcie w chwili rezygnacji z Zajęć
Wakacyjnych.
29 – Przetwarzane przez Administratora
dane mogą zostać powierzone
firmom odpowiedzialnym za obsługę
informatyczną Hangaru 646, ale
wyłącznie w celach niezbędnych do jego
funkcjonowania.
30 – Akceptując powyższy regulamin
wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne
przetwarzanie, uaktualnianie,
udostępnianie i przechowywanie
danych osobowych Uczestnika
i Państwa dla potrzeb prawidłowej
realizacji zajęć.

Zapisy
31 – Potwierdzenie zapisania na Zajęcia
Wakacyjne następuje w momencie
uregulowania wyliczonej należności.
32 – Płatność za Zajęcia Wakacyjne
można regulować poprzez system
płatności DotPay lub na miejscu
w wybranym Hangarze 646 .
33 – Uczestnik zapisuje się i dokonuje
płatności za cały, tygodniowy
cykl zajęć. Nie ma możliwości zapisania
się na pojedyncze zajęcia w wybranym
tygodniowym cyklu Zajęć
Wakacyjnych.

36 – Zajęcia Wakacyjne odbywają się
w grupach maksymalnie 12 osobowych.
37 – Minimalna ilość osób w grupie
wynosi 7. W przypadku nie zebrania się
minimalnej ilości osób, Organizator
zastrzega sobie prawo do rozwiązania
grupy.
38 – W przypadku rozwiązania grupy
Zajęć Wakacyjnych organizator
zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych
pieniędzy w ciągu 10 dni roboczych od
rozwiązania grupy.
39 – Hangar 646 zastrzega sobie prawo
do zmiany w harmonogramie Zajęć
Wakacyjnych (odwołanie pojedynczych
zajęć). Jeżeli taka zmiana nastąpi
w trakcie trwającego tygodnia, to
różnica wynikająca z niezrealizowanych
zajęć zostanie zwrócona.
40 – Organizator zapewnia przeszkoloną
kadrę instruktorów i trenerów na czas
trwania Zajęć Wakacyjnych.
W przypadku nieobecności instruktora,
organizator zapewnia merytoryczne
zastępstwo. W przypadku, gdy
znalezienie odpowiedniego zastępstwa
nie będzie możliwe, organizator
zastrzega sobie prawo do anulowania
pojedynczych zajęć oraz zwrotu kosztów
za odwołane zajęcia.

Nieobecność na zajęciach

41 – Kursant / Opiekun prawny osoby
zapisanej na Zajęcia Wakacyjne
przyjmuje do wiadomości, że zapisując
się / kursanta na zajęcia rezerwuje
i opłaca miejsca w konkretnej grupie, w
35 – Uczestnik ma możliwość dołączenia do konkretnym terminie od dnia zapisu do
grupy Zajęć Wakacyjnych, o ile
końca opłaconego tygodnia.
są wolne miejsca, w tygodniu po
ich rozpoczęciu. W takim wypadku koszt
42 – Organizator nie zwraca kosztów
Zajęć wakacyjnych zostanie pomniejszony za zajęcia na których uczestnik się
proporcjonalnie do ilości pominiętych
nie stawił niezależnie od przyczyny
wcześniej zajęć.
nieobecności.

34 – Hangar 646 nie zwraca pieniędzy
osobom, które zrezygnowały z Zajęć
Wakacyjnych w czasie ich trwania, bez
względu na przyczynę.

Na pytanie, w których nie znajduje Państwo odpowiedzi w niniejszym regulaminie
odpowiadamy mailowo pod adresem: zajecia@hangar646.pl

