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Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych 

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej “Regulaminem”, 
obowiązuje wszystkie osoby, które biorą udział w zajęciach sportowych organizowanych przez 
Shaolin Temple Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 
a. Organizator - Shaolin Temple Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000999895; 

b. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 
zapisze się na zajęcia organizowane przez Shaolin Temple Poland Sp. z o.o. Za uczestnika 
uważa się również osobę niepełnoletnią, która posiada pisemną zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w zajęciach organizowanych przez Shaolin Temple Poland 
Sp. z o. o., a także zapisze się na zajęcia. 

c. Trening - jednostkowe zajęcia o charakterze sportowym odbywające się w dniu i o godzinie 
wskazanych przez organizatora. 

d. Instruktor - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie umiejętności i kwalifikacje 
do prowadzenia zajęć sportowych, wskazana przez Organizatora do przeprowadzenia 
treningu.

2. Zapisy i warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych 

1. Zapisu na zajęcia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 
kontakt@shaolintemple.pl zawierającej informację o chęci przystąpienia do zajęć sportowych 
wraz ze wskazaniem czy mają być to zajęcia w grupie czy indywidualne. W przypadku zajęć 
grupowych należy podać grupę, w ramach której osoba zapisująca się chce uczestniczyć 
w zajęciach sportowych. Opisy i nazwy grup opublikowane są przez Organizatora na stronie 
internetowej pod adresem: https://www.shaolintemple.pl 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych jest potwierdzenie zapisu przez 
Organizatora oraz zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów Regulaminu, a także 
uiszczenie stosownej opłaty oraz złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie 
przez Uczestnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach 
sportowych i o podjęciu Treningu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób 
niepełnoletnich oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz akceptacja 
Regulaminu opatrzone są podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oznacza, że Uczestnik rozważył 
i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zajęciach sportowych 
i uczestniczy w nich dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób 
niepełnoletnich odpowiedzialność za udział w zajęciach ponoszą rodzice lub opiekunowie 
prawni.

4. Treningi są wykupowane przez Uczestnika w miesięcznych Pakietach.
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5. Opłatę za pakiet treningów Uczestnik zobowiązany jest uiścić z góry, najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia pierwszego Treningu w danym miesiącu kalendarzowym, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem lub po wykorzystanym Pakiecie Treningowym, zgodnie 
z wcześniejszymi indywidualnymi ustaleniami. 

6. Opłaty można dokonać w formie wpłat gotówkowych lub przelewem na rachunek bankowy 
numer: 31 1050 1025 1000 0090 8183 9095. Wpłata na rachunek bankowy powinna być 
dokonana w takim czasie, by Organizator miał możliwość sprawdzenia jej dokonania przed 
rozpoczęciem treningu albo Uczestnik powinien dysponować potwierdzeniem dokonania 
wpłaty, celem okazania na prośbę Organizatora lub Instruktora. 

7. Uczestnik, który nie wykorzystał opłaconego pakietu treningów traci prawo do odbycia 
niewykorzystanych Treningów. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas zwrot opłaty 
za niewykorzystane w terminie Treningi. 

8. Uczestnik, który wykupił jednorazowo więcej niż jeden pakiet treningowy może 
po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem zawiesić jeden z wykupionych pakietów 
na okres maksymalnie dwóch miesięcy. 

3. Zasady uczestnictwa w zajęciach 

1. W trakcie trwania Treningu w miejscu jego prowadzenia, a w szczególności na sali treningowej 
nie jest dozwolona obecność osób innych niż Uczestnicy biorący udział w danym Treningu 
oraz Instruktor, chyba że Organizator lub Instruktor wyrazi na to zgodę. 

2. W trakcie trwania treningu telefony komórkowe powinny być ustawione w tryb, który 
uniemożliwia wydawanie jakichkolwiek dźwięków tak aby nie zakłócały one Treningu. 
Używanie telefonów komórkowych w trakcie Treningu jest niedozwolone. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia. W przypadku 
spóźnienia Uczestnika może on przystąpić do ćwiczeń po uzyskaniu zgody Instruktora. 
W przypadku spóźnienia na Trening indywidualny czas Treningu będzie krótszy o czas 
spóźnienia Uczestnika, chyba że Instruktor zdecyduje inaczej. 

4. W przypadku spóźnienia się Instruktora, Trening ulega wydłużeniu o czas spóźnienia 
Instruktora. 

5. Trening, na który Uczestnik się nie stawi lub który zostanie odwołany przez Uczestnika 
uważa się za przeprowadzony i nie może on zostać przesunięty na inny termin, nie następuje 
również zwrot uiszczonej ceny za niewykorzystany trening, chyba że Organizator zdecyduje 
inaczej. 

6. W przypadku odwołania Treningu przez Instruktora, Uczestnik ma prawo do odbycia 
odwołanego Treningu w innym, dogodnym dla siebie terminie po uprzednim ustaleniu 
daty i godziny z Organizatorem. W przypadku odwołania Treningu grupowego zostanie 
on przeprowadzony w innym wskazanym przez Organizatora terminie. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego 
odpowiedniego do rodzaju zajęć, a także do nienoszenia zegarków i biżuterii, które mogą 
ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu lub które mogą stanowić zagrożenie wyrządzenia szkody 
Uczestnikowi, Instruktorowi lub innym Uczestnikom albo przyczynić się do zniszczenia 
użytkowanego podczas treningu sprzętu sportowego.
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8. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z „Podręcznikiem Treningowym“ 
i do przestrzegania jego zapisów. 

9. W czasie trwania Treningu Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom 
wydawanym przez Instruktora. W przypadku braku podporządkowania się poleceniom 
Instruktora bądź zakłócaniu Treningu innym jego uczestnikom, Instruktor może wydalić 
Uczestnika z Treningu. Trening z którego Uczestnik został wydalony uważa się za odbyty. 

10. Jeżeli proponowane przez Instruktora ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne Uczestnika 
bądź powoduje u niego niedający się znieść dyskomfort albo stwarza zagrożenie odniesienia 
urazu w związku z wcześniej przebytymi kontuzjami bądź uszkodzeniami, powinien 
niezwłocznie zgłosić to Instruktorowi. 

11. W przypadku kontuzji, urazu lub złego samopoczucia Uczestnik powinien poinformować 
o tym fakcie Instruktora przed rozpoczęciem Treningu a jeśli złe samopoczucie, kontuzja 
lub uraz powstały w trakcie trwania Treningu Uczestnik powinien natychmiast zgłosić się 
do Instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. W przypadku braku możliwości 
kontynuowania Treningu Uczestnik opuszcza Trening. 

12. Uczestnictwo w treningu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione. 
13. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie Treningów oraz biorących w nich 

udział osób bez zgody Organizatora lub Instruktora jest zabronione. 

4. Obowiązki i uprawnienia organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, skradzione lub zniszczone przez 
innych uczestników lub inne osoby trzecie mienie uczestników. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za wszelkiego 
rodzaju urazy, kontuzje bądź uszkodzenia ciała powstałe w związku z udziałem w zajęciach 
sportowych na skutek ćwiczeń wykonywanych niezgodnie z poleceniami Instruktora, 
spowodowanych przez innych Uczestników lub z winy Uczestnika, w związku z kondycją czy 
stanem zdrowia Uczestnika, o których nie poinformował Instruktora w tym tych, o których 
istnieniu Uczestnik nie wiedział. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczestników o każdej zmianie daty 

lub godziny wcześniej zaplanowanych treningów. 
5. Organizator zapewnia, że Instruktorzy prowadzący zajęcia posiadają odpowiedni poziom 

wiedzy, przygotowania i kwalifikacji do prowadzenia zajęć sportowych. 
6. Organizator zapewnia odpowiednie miejsce oraz warunki i sprzęt niezbędne 

do przeprowadzenia zajęć sportowych. 
7. W przypadku prowadzenia Treningu, w miejscu wskazanym przez Uczestnika (dotyczy 

Treningów indywidualnych) organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki 
w jakich będzie przeprowadzony Trening. W przypadku gdy po stawieniu na miejsce 
Treningu wskazane przez Uczestnika, Instruktor uzna, że miejsce to nie spełnia warunków 
niezbędnych do przeprowadzenia bezpiecznego Treningu, Instruktor może odmówić jego 
przeprowadzenia. W takiej sytuacji Trening uznaje się za przeprowadzony. 
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8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Treningu z przyczyn niezależnych 
od Organizatora lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej 
przeprowadzenie Treningu, Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników zapisanych 
na dany Trening o tym fakcie a następnie w najbliższym możliwym terminie wyznaczy nową 
datę i godzinę Treningu, o czym poinformuje Uczestników. 

9. Za przypadek siły wyższej będzie uważana sytuacja, w której przeprowadzenie Treningu 
stało się niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami na skutek okoliczności, 
za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: wojny, ataku 
terrorystycznego, wybuchu bomby, innego wybuchu, pożaru, powodzi, strajku, zakazów, 
nakazów bądź innych ograniczeń nałożonych przez władze państwowe lub samorządowe, 
zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej przeprowadzenie Treningu bądź powodującej, 
że jego przeprowadzenie wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami, jak również wszelkie 
inne kataklizmy naturalne, w tym gwałtowne zmiany warunków pogodowych, a także 
utrudnienia komunikacyjne. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu poczty elektronicznej 
lub numeru telefonu uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiających kontakt 
lub przekazanie niezbędnych informacji - w tym o zmianie warunków Regulaminu bądź 
zmianie daty lub czasu Treningu - oraz za skutki podania przez uczestnika niewłaściwych 
lub nieprawdziwych danych. 

11. W przypadku braku przestrzegania przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu 
oraz zapisów „Podręcznika Treningowego“, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi 
udziału w Treningach. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny za pozostałe 
do wykorzystania w ramach wykupionego Pakietu Treningów. 

5. Obowiązki i uprawnienia uczestnika 

1. Uczestnik ma obowiązek dbać o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego 
oraz miejsca treningowego. 

2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu oraz „Podręcznika 
Treningowego“ udostępnionego mu przez Organizatora. 

3. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, 
a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny. 

4. Uczestnik ma obowiązek podać adres poczty elektronicznej, na który Organizator przesyłał 
będzie wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacyjnych zajęć sportowych. 

5. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, o której mowa w w pkt 5 ust. 3 Regulaminu, 
uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora. W przypadku braku poinformowania 
Organizatora o zmianie adresu poczty elektronicznej uznaje się, ze wszelka korespondencja 
oraz zawarte w niej informacje zostały przekazane uczestnikowi w sposób prawidłowy. 

6. Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać umiejętności nabytych podczas zajęć 
sportowych Organizatora w sposób sprzeczny z celami sztuk walki. Wykorzystanie nabytych 
umiejętności niezgodnie z tymi celami, może być powodem wykluczenia z listy uczestników. 
W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej przez niego kwoty.
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6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników, za pośrednictwem wiadomości e-mail, 
przesłanej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 5 ust. 4 Regulaminu, 
o zmianie Regulaminu oraz zamieści jego nową wersję na stronie internetowej  
https://www.shaolintemple.pl. 


