REGULAMIN NABORU ORAZ ZAJĘĆ Z
JAZDY NA ROLKACH W RAMACH GBO 2022
NINIEJSZY REGULAMIN (DALEJ: „REGULAMIN") OKREŚLA ZASADY NABORU ORAZ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z

JAZDY NA ROLKACH DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POLITECHNIKA FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA GLIWICE, W
RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 (DALEJ: ZAJĘCIA”), PROWADZONYCH PRZEZ ADDICTED TO SKATE
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 14/105 WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS 0000863207,
NIP 6312693565, REGON 38719209200000 KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ
(ZWANA DALEJ: „FIRMĄ”).

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1.1.

Aby uzyskać status Uczestnika zajęć, należy:
a. Zgłosić chęć uczestnictwa poprzez:
i. Wiadomość email na adres kontakt@rolkigliwice.pl
ii. Formularz na stronie internetowej https://RolkiGliwice.pl/GBO
iii. Wiadomość
w
aplikacji
Messenger
https://www.messenger.com/t/361298804646465,
iv. Ustnie obsłudze Firmy w trakcie prowadzonych zajęć
v. lub za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres:
Addicted To Skate Sp. Z o.o.
Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice
podając przy tym imię, nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz
preferowaną grupę zajęć. A także adres email oraz numer telefonu
do osoby kontaktowej.
b. Otrzymać potwierdzenie zapisu do danej grupy zajęć.
c. Podpisać oświadczenie akceptacji regulaminu oraz oświadczenie
zamieszkania w dzielnicy Politechnika.
d. Wypełnić oraz podpisać kartę zdrowia
e. Wypełnić oraz podpisać ankietę epidemiologiczną

1.2.

Uczestnik, który korzysta z Zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował
oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
a. Uczestnik zajęć w Szkole zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania Szkołę o zmianie danych osobowych.
b. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu
uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane
za obowiązujące obydwie strony.
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1.3.

c. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest
oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
Trener ma prawo nie wpuścić osób na zajęcia, które nie były na nie
zapisane:
a. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo
zdecydować o niewpuszczeniu na teren Szkoły lub niedopuszczeniu
do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że
wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Uczestników.
b. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką
decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania
Uczestnika na zajęciach.

§2 BEZPIECZEŃSTWO
2.1. Addicted To Skate informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu
maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika Zajęć. Jednocześnie Uczestnik
deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i
zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na
zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i
uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny
z instrukcją. Uczestnik musi posiadać własny kask i rolki lub wrotki.
Rekomendujemy używanie ochraniaczy na kolana, nadgarstki i łokcie.
Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie
zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.

2.2. Na terenie miejsca prowadzenia zajęć znajdować się mogą tylko określone
osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria
wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby
postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie
poruszać się po terenie miejsca prowadzenia zajęć w trakcie trwania Zajęć.
Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie
skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania
pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób
postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem
dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej
pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
2.3. Addicted To Skate informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu
maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się,
by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu
zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy.
Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w
przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na
terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował
szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (pozostawienia ich bez
nadzoru), mimo zaleceń ze strony Szkoły. Uczestnik taką deklarację składa,
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podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią Zajęć jest również utrwalenie
uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik Zajęć oświadcza, że
wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć
podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i
wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich
wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na
miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika
zajęć każdorazowo Addicted To Skate usunie zdjęcie lub wideo, na którym
wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały
należące lub powiązane z Addicted To Skate oraz Urzędem Miasta Gliwice.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie
pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o
tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by
mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć
grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni.
Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach
marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie
będą przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem Urzędu Miasta Gliwice..
Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w
Polsce przepisom.
3.2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto,
video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Zajęć bez zgody organu
odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na
terenie Zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie
bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych
praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego
rozwiązania sprawy.
3.3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o
tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj:
RolkiGliwice.pl/polityka-prywatnosci
§4 SIŁA WYŻSZA
4.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej
ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Zajęć.
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§5 OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19
5.1

Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19,
stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi
wytycznymi Addicted To Skate stosuje się następujące środki
zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą
oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o
ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje
w oświadczeniu ulegną zmianie.
b. Addicted To Skate dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania
bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem
oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod
tym linkiem: RolkiGliwice.pl/procedury-sanitarne
c. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację
oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu
prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu
przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
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