REGULAMIN
SZKÓŁKI ROLKOWEJ ROLLRUNNERS
1.

Szkółka Rolkowa RollRunners jest zarejestrowaną działalnością ̨ jako ICERUNNERS ROLLRUNNERS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.̨

2.

Celem działalności Szkółki Rolkowej RollRunners jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich
poziomach umiejętności oraz organizacja zajęć ́ sportowych z zakresu jazdy na rolkach.

3.

Na terenie parku, gdzie przeprowadzane są ̨ zajęcia, obowiązuje regulamin parku i wszyscy uczestnicy zajęć ́ muszą
go przestrzegać.́ Regulamin jest dostępny na wejściu do parku. Jeśli zajęcia odbywają ̨ się ̨ w obiekcie zamkniętym,
obowiązuje regulamin tego obiektu.

4.

Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą ̨ brać ́ udziału w zajęciach.

5.

Aby uczestniczyć ́ w zajęciach, osoby chętne w danym miesiącu zobowiązane są ̨ do:
opłacenia składek członkowskich w dwóch możliwych formach:
a) karnet (płatne na początku miesiąca z góry, koszt – ilość zajęć w danym dniu tygodnia w miesiącu x 30zł,
nie ma możliwości odrobienia zajęć z karnetu, karnet jest ważny dany miesiąc, zajęcia z karnetu nie
przechodzą na kolejne miesiące)
b) karnet open (200 zł, płatny na początku miesiąca z góry, umożliwia wejście na wszystkie zajęcia grupowe,
po wcześniejszym zapisaniu się do tych grup)
c) wejście jednorazowe = 40 zł
zapisania się ̨ przez formularz zapisów dostępny na www.rollrunners.pl lub kalendarz zajęć ́ dostępny na
www.iloverolki.pl
przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;
kultury osobistej i zdyscyplinowania;
przestrzegania niniejszego regulaminu.
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6.

Szkółka Rolkowa RollRunners prowadzi działalność w formie zajęć grupowych i zajęć indywidualnych w poznańskich
parkach i w zadaszonych obiektach sportowych.

7.

Każdy z członków zobowiązany jest do:
zjawiania się ̨ na zajęciach punktualnie;
zmiany obuwia na rolki przed zajęciami;
posiadania stroju sportowego zapewniający komfort w swobodnym poruszaniu się.̨

8.

Każdy niepełnoletni uczestnik, zapisany do grup zajęciowych ma obowiązek posiadać ́ zestaw ochraniaczy, kask i
rolki.

9.

Składka członkowska na każdy dany miesiąc obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez instruktorów dla dzieci oraz dorosłych;
stałą opiekę oraz odpowiedzialność ́ za członków podczas zajęć ́ w parku przez instruktorów prowadzących zajęcia;
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10. Składki członkowskie za zajęcia rekreacyjne grupowe i indywidualne, z nauki jazdy na rolkach należy regulować ́
gotówką przed zajęciami lub przelewem na numer konta:
ING Bank Śląski: 24 1050 1979 1000 0090 8009 8966
11. W przypadku nieodpowiedniej pogody Szkółka zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć ́ z parków do obiektu
sportowego Rolkowisko Rollrunners. Informacja o tym fakcie pojawia się ̨ na portalu społecznościowym Facebook i

stronie internetowej www.rollrunners.pl, z minimalnym 2 godzinnym wyprzedzeniem, przed planowanymi
zajęciami.
12. Karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy. Nie można odrabiać ́ zajęć ́ w ramach karnetu w kolejnych
miesiącach.

Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wszyscy uczniowie zobowiązują się do wcześniejszego zapisania się na dane zajęcia, a przed samymi zajęciami do
zgłoszenia się u instruktora prowadzącego daną grupę w celu sprawdzenia przez niego obecności.
Zalecana jest płatność kartą lub przelewem.
Każdy uczestnik zajęć przychodząc na zajęcia deklaruje jednocześnie, że czuje się dobrze i nie posiada niepokojących
objawów.
Zalecana jest dezynfekcje rąk co 15 min.
Na miejscu zajęć nie mogą przebywać osoby trzecie, tylko uczniowie.
Nie wolno się gromadzić ani tworzyć większych skupisk.
Po zakończeniu zajęć, zalecane jest szybkie opuszczenie miejsca zajęć. Wszystkie pytania można kierować
telefonicznie i mailowo.

Szkółka Rolkowa RollRunners opracowuje i zatwierdza powyższy Regulamin oraz zastrzega sobie prawo do jego interpretacji
i zmian.

