
 

REGULAMIN 

Udziału w konsultacjach Akademii Przygotowań Olimpijskich organizowanych przez Klub Sportowy 

Sportiva. 

1. Organizatorem konsultacji Akademii Przygotowań Olimpijskich jest Klub Sportowy Sportiva z 

siedzibą w Tarnów 33-100, ul. Królowej Jadwigi 47, NIP: 993-066-03-56, KRS: 0000623251, 

zwany dalej organizatorem,  

2. Uczestnikami konsultacji są dzieci, młodzież i dorośli zawodnicy wspinaczki sportowej, 

zgodnie z kategoriami określonymi w komunikacje informacyjnym konsultacji,  

3. Decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych uczestników na konsultacje Akademii 

Przygotowań Olimpijskich podejmuje organizator,   

4. Osobą decydującą o wszelkich sprawach organizacyjnych podczas konsultacji jest kierownik 

konsultacji,  

5. Trenerzy klubowi, pełnoletni zawodnicy lub rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o 

potwierdzenie udziału w konsultacjach zgodnie z informacją i terminami zamieszczonymi w 

komunikacie (www.sportiva-climbing.com),  

6. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd uczestnika są dopuszczalne, jednak muszą być 

zgłoszone i uzgodnione z kierownikiem konsultacji,   

7. Każdorazowe opuszczenie konsultacji musi być uzgodnione z kierownikiem konsultacji,  

8. Pobyt członków rodzin lub innych osób możliwy jest tylko i wyłącznie za zgodą kierownika 

konsultacji, po wcześniejszym uzgodnieniu,  

9. Z uwagi na komfort pracy i sposób organizacji zajęć, a także zachowanie uczestników, 

członkowie rodzin nie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych konsultacji, w tym również 

jako widzowie,  

10. Za wszelkie szkody w mieniu spowodowane przez uczestników odpowiadają uczestnicy 

konsultacji lub ich rodzice/prawni opiekunowie. KS Sportiva nie będzie ponosił żadnych 

kosztów związanych z naprawami tych szkód,  

11. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach, zgodnie z 

programem obowiązującym podczas konsultacji,  

12. Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające udział w zajęciach prosimy zgłaszać u trenera 

prowadzącego. Trener prowadzący podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu zawodnika 

z zajęć,  

13. Uczestników konsultacji obowiązuje przestrzeganie dyscypliny zajęć,  

14. W trakcie trwania zajęć treningowych korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest 

tylko i wyłącznie za zgodą trenera prowadzącego,  

15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz posiłkach, a 

także do przestrzegania harmonogramu organizowanych zajęć lub spotkań,  

16. Podczas konsultacji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zabronionych 

używek oraz palenia tytoniu,  

17. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku w 

miejscu zakwaterowania,  

18. Ewentualne opuszczenie miejsca zakwaterowania należy uzgodnić z trenerem prowadzącym 

albo kierownikiem konsultacji,  

http://www.sportiva-climbing.com/


 
19. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu miejsca 

akcji / miejsca zakwaterowania / obiektów sportowych na których odbywają się zajęcia,  

20. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00,  

21. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich wydanych przez 

lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (w przypadku uczestników w 

wieku do 23 lat zaświadczenie może wystawić lekarz rodzinny),  

22. Ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych 

osób/rodziców/prawnych opiekunów. Organizator nie przewiduje dodatkowego 

ubezpieczenia dla zawodników, 

23. Brak przestrzegania niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem z konsultacji. 

Uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice/prawni opiekunowie, 

mogą zostać obciążeni kosztami związanymi z usunięciem z konsultacji,  

24. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w konsultacjach jest podpisanie przez niego, 

a w przypadku zawodników niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna prawnego, zgody na 

uczestnictwo w konsultacjach.   

Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora.  


