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Regulamin bezpłatnych zajęć bokserskich dzieci i młodzieży z powiatu włocławskiego do lat 16

organizowanych przez Włocławski Klub Bokserski „START”.

dalej „Regulamin”

ZASADY OGÓLNE

1. Każdy uczestnik zajęć oraz rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach

zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Każdy z uczestników zajęć zostaje wpisany na listę uczestników zajęć na podstawie złożonej

deklaracji. Deklaracja zostanie złożona i podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych

dziecka.

3. W zajęciach bokserskich mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci i młodzież z Miasta 
Włocławek i  powiatu włocławskiego w wieku do 16 lat.

4. Udział w zajęciach bokserskich  jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy w formie papierowej

do odbioru w miejscu prowadzenia zajęć przez Włocławski Klubu Bokserski „START”. Po

wypełnieniu formularza należy go przesłać na adres wkbstart@wp.pl albo złożyć w formie

papierowej pod adresem: ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku.

5. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji udziału i

dostarczenie jej do miejsca prowadzenia zajęć przez Włocławski Klubu Bokserski „START” lub

przesłanie skanu na adres mailowy: wkbstart@wp.pl

6. Złożenie deklaracji udziału nie jest równoznaczne z kwalifikacją do udziału w bezpłatnych

zajęciach bokserskich.

7. Zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej przy Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku

przy ul. Wojska Polskiego 27, począwszy od 7 marca 2022 r. w każdy poniedziałek, środę i piątek

w godz. od 16.00 do 17.00.

8. Zarówno miejsce zajęć jak i godzina zajęć mogą ulec zmianie.

9. Wpisanie osoby na listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego

Regulaminu.

10. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach, zobowiązani są do

zapewnienia dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia i jego powrotu do domu.

11. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są przestrzegać dni i godzin zajęć,

przedstawionych w harmonogramie zajęć. Harmonogram będzie dostępny na Facebook

Organizatora https://pl-pl.facebook.com/StartWkb/.

12. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są każdorazowo do przybycia na zajęcia najpóźniej

10 minut przed ich rozpoczęciem.

13. Zajęcia prowadzone będą przez osobę, posiadającą uprawnienia trenera.

14. Uczestnicy zajęć powinni bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez trenera

prowadzącego zajęcia.
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15. Trener prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje osób

uczestniczących w zajęciach, wynikające z niedostosowania się osób uczestniczących

w zajęciach do jego poleceń i wskazówek oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Bez zezwolenia trenera, osobom uczestniczącym w zajęciach nie wolno samodzielnie opuszczać

sali, w której odbywają się zajęcia.

17. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć

dziecko/podopieczny powinno/powinien poinformować o tym fakcie trenera.

18. Na sali należy przestrzegać porządku i dyscypliny. Niedopuszczalne są lekkomyślne zachowania

takie jak: potrącanie, spychanie innych uczestników z ringu itp., mogące w konsekwencji

doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.

19. Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie sali Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

20. W przypadku nie spełnienia wymogów Regulaminu, Organizator może odmówić przyjęcia

uczestnika/ów na zajęcia.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

W takiej sytuacji każdy z rodziców/opiekunów zostanie drogą telefoniczną lub mailową

powiadomiony o odwołanych zajęciach.

22. Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem

narkotyków, środków odurzających, napojów alkoholowych oraz innych specyfików o działaniu

podobnym do ww.

23. Uczestnicy zajęć zostaną ubezpieczeni przez Włocławski Klub Bokserski „START” od Następstw

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

24. Organizatorem zajęć bokserskich jest Włocławski Klub Bokserski „START” ” z siedzibą we

Włocławku, przy ul. Łaziennej 4, wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i

klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują

prowadzenia działalności gospodarczej.

25. Sponsorem zajęć jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału

Załącznik nr 2 - Obowiązek informacyjny w związku z udziałem w bezpłatnych zajęciach bokserskich i

przekazaniem danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego


