
R E G U L A M I N

FITNESS Z MALUCHEM

1. Zajęcia FITNESS Z MALUCHEM  w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się raz w tygodniu, 
w czwartki w godzinach od 1645 – 1730.

2. Warunkiem wejścia na zajęcia jest uregulowana wcześniej opłata za zajęcia, która wynosi 
25 zł /za miesiąc i którą można wpłacać:
a)  na konto MOK: 65 8454 1040 2002 0006 5256 0001 (w opisie przelewu prosimy 
     wpisać FITNESS Z MALUCHEM lub 
b)  w kasie w następujących godzinach: poniedziałki, środy, piątki – 800 - 1100, 
     wtorki – 1400 – 1700, czwartki – 1300 – 1600. 

3. Koszt pojedynczych zajęć wynosi 10 zł.
4. Uwaga!! – nie jest możliwe opłacenie zajęć u instruktora.
5. Nie zwracamy wpłat w wypadku nieobecności leżącej po stronie uczestnika. (np. choroba, inne

zdarzenia itp.)
6. Wpłaty za zajęcia  odwołane z przyczyn  leżących po stronie MOK są zwracane lub

zaliczane na poczet przyszłych zajęć.
7. Rodzice oraz dzieci wchodzą na salę wyłącznie w stroju i obuwiu zmiennym wyłącznie 

w obecności instruktora.
8. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii

(kolczyków, bransolet, pierścionków), telefonów komórkowych i innych tego typu. 
MOK nie ponosi odpowiedzialności za żadne rz  eczy pozostawione na terenie budynku  .

9. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć FITNESS Z MALUCHEM ponosi wyłącznie rodzic.
10. Ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  (NNW)  leży  po  stronie  uczestników

zajęć.
11. Miejski Ośrodek Kultury nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w czasie oczekiwania na

zajęcia oraz po zakończonych zajęciach.
12. Zajęcia nie będą prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy, święta, ferie zimowe, wakacje letnie.
13. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu zajęć. 
14. MOK Orzesze zastrzega sobie prawo wniesienia zmian w regulaminie.

15. Zgadzam  się  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  mojego  dziecka  dla  potrzeb
niezbędnych  do  realizacji  zadań  statutowych  przez  Organizatorów  turnieju.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu. Dane są
podawane  dobrowolnie  a  ich  przetwarzanie  odbywa  się  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29
sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych (Dz.  U.  1997  nr  133  poz.  883).
Przetwarzanie to będzie się odbywać na następujących polach eksploatacji: utrwalanie we
wszelkich  możliwych  formach  jak:  fotografia,  audio,  video,  wprowadzanie  do pamięci
komputera, sieci Internet, publicznego odtwarzania.

…………………………………………..
(podpis rodziców)

16. Wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez 
Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (D/U. z 2016., poz. 666 z późn. zm.). Wyrażenie zgody 
jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy i nagrania wykonane podczas turnieju mogą zostać 
umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych 
i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 
również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystania wizerunku, 
wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w niniejszej zgodzie. 

https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/23-dane-osobowe.html


…………………………………………..
    (podpis rodziców)

Akceptuję regulamin 

…………………………………………..
 (podpis rodziców)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja i moje dziecko nie posiadamy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w zajęciach pn. FITNESS Z MALUCHEM  i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.

Podpis ...................................................... 

nr tel. ………………………….……


