
Uaktualniono 03.08.2022 

Regulamin zajęć AcroAir 

 

1. Definicje 

1. Uczestnicy – osoby biorące udział w zajęciach, które zapiszą się na zajęcia i 
uiszczą odpowiednią opłatę, a osoby niepełnoletnie dodatkowo za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Prowadzący – wykwalifikowana osoba prowadząca zajęcia. 

3. Zajęcia – zajęcia z akrobatyki, karate, jogi i inne zajęcia prowadzone przez 
AcroAir, podczas których realizowany jest ustalony program. 

2. Zapisy i nieobecności 

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zapisane osoby (zwane dalej 
Uczestnikami), które uiszczą odpowiednią opłatę, a osoby niepełnoletnie 
dodatkowo za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Zapisy na zajęcia są prowadzone przez stronę: acroair.pl/zapisy, a aktualny 
grafik zajęć jest podany na stronie acroair.pl/grafik 

3. Udział w zajęciach jest równoznaczny z przeczytaniem, akceptacją oraz 
zobowiązaniem do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu przez 
Uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica 
lub opiekuna prawnego. 

4. Liczba Uczestników zajęć jest ograniczona i zależna od rodzaju zajęć. 

5. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Uczestnicy, którzy 
dokonali stosownej opłaty. Osoby, które zalegają z płatnością mogą zostać 
niedopuszczone do zajęć. 

6. Jeśli uczestnik wykupił miesięczny karnet na zajęcia, ale nie uczestniczył 
w nich (w części lub w całości), nie przewiduje się możliwości zwrotu 
wpłaconych pieniędzy.  

7. Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem zgłoszenia 
nieobecności z co najmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem. W tym celu 
należy zalogować się na swoje konto i zgłosić swoją nieobecność. 
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8. Po prawidłowym zgłoszeniu nieobecności, Uczestnik w ciągu czterech 
tygodni od nieobecności ma możliwość odrobienia zajęć, w których nie 
uczestniczył, z inną grupą na tym samym poziomie zaawansowania - o ile 
są dostępne wolne miejsca w grupach. W tym celu należy zalogować się 
na swoje konto w systemie ActiveNow i zapisać się na odrabianie zajęć 
wybierając dostępny termin. 

9. Odrabianie zajęć jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu 
nieobecności oraz przy wykupionym karnecie na bieżący miesiąc. Nie 
przewiduje się możliwości odrabiania zajęć z poprzedniego miesiąca bez 
wykupionego karnetu na bieżący miesiąc. 

10. Dłuższe problemy zdrowotne Uczestników uniemożliwiające aktywny 
udział w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie. 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Uczestnik jest 
zobowiązany do przesłania informacji o rezygnacji mailem na adres 
anna@acroair.pl W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji do końca 
miesiąca, uczestnictwo w zajęciach jest automatycznie przedłużane na 
kolejny miesiąc kalendarzowy. Do momentu zgłoszenia rezygnacji opłaty 
za zajęcia będą naliczane, a Uczestnik jest zobowiązany do ich uiszczenia. 

3. Cennik 

1. Aktualny cennik podany jest na stronie internetowej acroair.pl/cennik 
Cennik może ulec zmianie, a nowy koszt zajęć zostanie podany z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ustnie, mailowo, za pomocą 
komunikatu na stronie internetowej acroair.pl lub na stronie w portalu 
społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/
acroair1 

2. Miesięczny karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach odpowiednio 
raz, dwa, trzy razy w tygodniu zgodnie z wykupioną opcją. Karnet open 
upoważnia do udziału we wszystkich prowadzonych zajęciach w 
odpowiedniej grupie wiekowej i zaawansowania. 

3. Płatność za zajęcia odbywa się gotówką, kartą lub przelewem. Opłata 
musi zostać dokonana przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku 
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karnetów miesięcznych najpóźniej do 5. dnia każdego miesiąca. Dane do 
przelewu są udostępnione na stronie acroair.pl/kontakt 

4. Karnet jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego dla jednego Uczestnika, za wyjątkiem czerwca, kiedy 
zajęcia kończą się w dniu zakończenia roku szkolnego. Ewentualne 
zmiany w harmonogramie zajęć w danym miesiącu zostaną podane 
niezwłocznie ustnie, mailowo, za pomocą komunikatu na stronie 
internetowej acroair.pl lub na stronie w portalu społecznościowym 
Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/acroair1 

5. Na każdy miesiąc kalendarzowy obowiązuje nowy karnet. Opłata 
wnoszona na poczet konkretnego miesiąca nie jest przenoszona w całości 
lub części na kolejny miesiąc i nie podlega zwrotowi. 

6. Cena karnetu miesięcznego jest stała (ryczałtowa). Liczba dni 
treningowych w miesiącu nie ma wpływu na wysokość miesięcznej 
opłaty. Opłata nie ulega zmianie w przypadku większej lub mniejszej 
liczby dni treningowych w miesiącu, świąt i dni wolnych w miesiącu lub 
nieobecności Uczestnika na zajęciach. 

7. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby wykupujące miesięczne 
karnety. Możliwe jest wykupienie jednorazowych wejść na zajęcia zgodnie 
z obowiązującym cennikiem, o ile są wolne miejsca w grupie. 

8. Pierwsze próbne zajęcia dla każdego nowego Uczestnika są bezpłatne. 

9. Brak opłaty za zajęcia w danym miesiącu (do 5. dnia miesiąca), może 
skutkować wypisaniem uczestnika z grupy i zajęciem tego miejsca przez 
osobę z listy rezerwowej. Ponowny zapis na zajęcia wymaga przejścia 
pełnej procedury zapisu na zajęcia, w tym oczekiwania na liście 
rezerwowej na wolne miejsce w grupie, jeśli będzie taka konieczność. 

10. W przypadku konieczności czasowego zawieszenia udziału w zajęciach 
jest możliwość rezerwacji miejsca w grupie. Opłata za rezerwację miejsca 
w grupie bez udziału w zajęciach wynosi 50 pln miesięcznie/grupę. 

11. Na życzenie Uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury. 
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4. Bezpieczeństwo 

1. Uczestnicy biorący udział w zajęciach robią to na własną 
odpowiedzialność. Organizator zajęć nie ubezpiecza Uczestników od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, nie podnosi też odpowiedzialności 
za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy, kontuzje powstałe w trakcie zajęć. 
Rekomendowane jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla Uczestnika 
zajęć we własnym zakresie. 

2. Kobiety w ciąży oraz w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach 
akrobatycznych AcroAir. 

3. Osoby, których stan zdrowia nie zezwala na uprawianie akrobatyki, karate 
lub jogi oraz osoby biorące leki, które w jakikolwiek sposób wpływają na 
ich sprawność psychiczną lub fizyczną, nie mogą brać udziału w zajęciach. 

4. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy - koszulka z krótkim rękawem i 
krótkie spodenki, legginsy lub dresy. Prowadzący ma prawo nie dopuścić 
Uczestnika do zajęć ze względu na nieodpowiedni strój. 

5. Uczestnicy ćwiczą bez obuwia. Obowiązuje zakaz wchodzenia na matę w 
obuwiu. 

6. Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię i zegarki. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o użytkowany sprzęt i zgłaszania 
wszelkich zauważonych uszkodzeń Prowadzącemu. 

8. Zabronione jest przybywanie na sali bez wiedzy i zgody Prowadzącego. 
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich poleceń 
Prowadzącego. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do 
poleceń Prowadzącego, odpowiada Uczestnik. Prowadzący ma prawo 
wykluczenia Uczestnika z zajęć z powodu naruszenia dyscypliny, bez 
możliwości zwrotu opłaty za zajęcia. 

9. Na salę, na której odbywają się zajęcia nie wolno wnosić napojów w 
puszkach, kubkach plastikowych oraz gorących napojów. Obowiązuje 
również całkowity zakaz spożywania pokarmów. 

10. W trakcie zajęć zabronione jest żucie gumy ze względu na możliwość 
zadławienia. 

11. Obowiązuje zakaz opuszczania sali w trakcie zajęć bez zgody i wiedzy 
Prowadzącego. 
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12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i przepisów Ppoż, 
dbania o czystość, a także poszanowania mienia oraz praw innych osób. 

13. Uczestnicy treningu otwartego ponoszą pełną odpowiedzialność za 
wykonywane ćwiczenia. Zobowiązani są do wykonywania ćwiczeń, które 
potrafią wykonywać i które nie zagrażają bezpieczeństwu ich oraz innych 
Uczestników. 

5. Przypadki niedopuszczenia do zajęć 

1. Jeśli Uczestnik spóźni się więcej niż 15 minut na zajęcia (czas liczony od 
rzeczywistego rozpoczęcia zajęć). 

2. Jeśli zachowanie Uczestnika wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających lub psychoaktywnych. 

3. Jeśli Uczestnik żuje gumę lub spożywa pokarmy w trakcie zajęć. 

4. Jeśli Uczestnik ma nieodpowiedni strój lub nie zdjął obuwia. 

5. Jeśli zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu jego lub innych 
Uczestników. 

6. Jeśli Uczestnik nie dokonał odpowiedniej opłaty. 

7. W przypadku Uczestników niepełnoletnich – brak zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

8. Jeśli zachowanie Uczestnika jest nieodpowiednie, niestosowne lub w 
jakikolwiek sposób narusza niniejszy Regulamin. 

9. W przypadku niedopuszczenia do zajęć z wyżej wymienionych powodów, 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za zajęcia. 

10. W przypadku rażącego naruszania regulaminu, zasad bezpieczeństwa i 
funkcjonowania w grupie Prowadzący ma prawo do wykluczenia 
Uczestnika z zajęć, bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty. 

6. Warunki ogólne 

1. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie lub osoby 
niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
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2. Na terenie placówki, w której odbywają się zajęcia, obowiązuje całkowity 
zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu lub innych środków 
odurzających i psychoaktywnych. 

3. Obowiązuje zakaz wchodzenia na zajęcia osób będących pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających i psychoaktywnych. 

4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Prowadzącego zajęcia może 
zaistnieć konieczność odwołania zajęć lub zostaną one poprowadzone 
przez inną, odpowiednio wykwalifikowaną osobę wskazaną przez 
Prowadzącego. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, ustnie, 
za pomocą komunikatu na stronie internetowej acroair.pl lub na stronie w 
portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://
www.facebook.com/acroair1, najszybciej jak będzie to możliwe. 

5. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników grafik zajęć może ulec 
zmianie, zajęcia mogą zostać zawieszone lub połączone z inną grupą na 
takim samym poziomie zaawansowania.  Uczestnicy zostaną 
poinformowani o tym fakcie drogą mailową oraz za pomocą komunikatu 
na stronie internetowej acroair.pl , najszybciej jak będzie to możliwe. 

6. W trakcie trwania zajęć należy przestrzegać zasad kultury i higieny 
osobistej oraz dbać o czystość sali sportowej. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Prowadzącego w celach organizacyjnych, informacyjnych i 
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Klauzula informacyjna, w tym  informacja o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania, znajduje się na stronie www.acroair.pl 

8. Prowadzący może wykonywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i 
reklamy zajęć po wcześniejszej akceptacji ze strony Uczestników. W takim 
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wypadku Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich 
wizerunków w przypadku publikacji zdjęć lub filmów. 

7. Odpowiedzialność 

1. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. W 
przypadku wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia, są zobowiązaniu do 
zasięgnięcia porady lekarza. 

2. Udział w zajęciach odbywa się na własne ryzyko, a organizator zajęć nie 
ponosi odpowiedzialności za doznane przez uczestnika szkody osobowe i 
majątkowe. 

3. Poprzez dokonanie opłaty, Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia/stan 
zdrowia jego dziecka umożliwia mu korzystanie z Zajęć i nie istnieją 
przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające czynny udział w zajęciach. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania mienia i ponoszą pełną 
odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Za straty materialne, 
spowodowane przez osoby niepełnoletnie, odpowiadają ich rodzice lub 
opiekunowie prawni.  

5. Prowadzący Zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników 
podczas zajęć. Wskazane jest zabranie ze sobą cennych przedmiotów na 
salę ćwiczeń. 

6. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzona są 
zajęcia, AroAir nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z 
niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania jego 
postanowień. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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