REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ FITNESS DLA DZIECI
W KLUBACH ORGANIC FITNESS
PROWADZONYCH PRZEZ „MYORGANIQ” SP. Z O.O.
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez osoby fizyczne od 5 do 8
roku życia (dalej: „małoletni” lub „osoba małoletnia”), z zajęć fitness dla dzieci prowadzonych w
obiektach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu
(62-020), przy ul. Tysiąclecia 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadającą numer REGON: 361649637 oraz numer NIP:
7792431729, prowadzącą działalność pod nazwą Organic Fitness, nr tel.: + 48 884 920 130.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć tylko w zajęciach, które są do nich skierowane, na wyłączną
odpowiedzialność ich rodziców bądź opiekunów prawnych i nie mogą zgłaszać pod adresem Spółki
roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z udziałem w Zajęciach, chyba że
zdarzenie spowodowane zostało z wyłącznej winy przedstawiciela Spółki bądź pracownika Spółki, albo
w związku z wadliwością sprzętu przekazanego małoletniemu przez przedstawiciela Spółki bądź
pracownika Spółki.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych korzystających z obiektów wskazanych w pkt. 1
powyżej oraz prawa i obowiązki Spółki prowadzącej te obiekty.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) „Spółka” – MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Tysiąclecia 17,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000561011, posiadająca numer REGON: 361649637 oraz numer NIP: 7792431729,
zwana dalej „Spółką”;
b) "Klub" - obiekt sportowo – rekreacyjny prowadzony przez Spółkę;
c) „Zajęcia grupowe dla dzieci” – forma ćwiczeń grupowych dla małoletnich z instruktorem.
d) „Instruktor” – osoba zatrudniona w MyOrganiq Sp. z o.o., posiadająca uprawnienia do
wykonywania zawodu instruktora fitness, w szczególności do świadczenia czynności w zakresie
prowadzenia zajęć fitness, potwierdzone zaświadczeniem, bądź animator czasu wolnego

prowadzący zajęcia animacyjne dla dzieci
e) Karnet Całodniowy – usługa umożliwiająca jednorazowy wstęp do klubu, w tym możliwość
korzystania z zajęć grupowych dla dzieci z instruktorem fitness.
f)

Przedstawiciel Spółki – osoba fizyczna ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego jako uprawniona do reprezentowania Spółki, upoważniony pracownik Spółki
oraz upoważniona osoba współpracująca ze Spółką w oparciu o umowy cywilnoprawne.

g) Pracownik Spółki – osoba fizyczna ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego jako uprawniona do reprezentowania Spółki, pracownik Spółki oraz osoba współpraca
ze Spółką w oparciu o umowę cywilnoprawną, która prowadzi Zajęcia lub bierze udział w
organizacji Zajęć, w tym Instruktor i animator.

II.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez MyOrganiq Sp. z o.o. jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/przedstawiciel ustawowy dziecka,
które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
2. Małoletni może uczestniczyć w Zajęciach wyłącznie za zgodą swojego rodzica lub przedstawiciela
ustawowego oraz pod jego nadzorem. Rodzic lub prawny opiekun małoletniego zezwala małoletniemu na
uczestnictwo w Zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku niestwierdzenia
rażącego niedbalstwa ze strony Organizatora, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za
ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
3. Małoletni, aby móc wziąć udział w Zajęciach skierowanych do niego, musi przybyć na Zajęcia z rodzicem
lub przedstawicielem ustawowym, który poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadczy, iż stan
zdrowia

małoletniego umożliwia mu na korzystanie z Zajęć. W razie jakichkolwiek wątpliwości

dotyczących stanu zdrowia małoletniego, jego sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywanych
ćwiczeń fizycznych, rodzic lub przedstawiciel ustawowy małoletniego przed jego przystąpieniem do Zajęć
powinien zasięgnąć porady medycznej.
4. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy może upoważnić osobę trzecią do pełnienia opieki nad dzieckiem w
czasie zajęć.
5. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy w trakcie zajęć fitness dla dzieci obowiązkowo musi przebywać na
terenie klubu.
6. Dziecko odbierane jest bezpośrednio po zajęciach przez rodzica/ przedstawiciela ustawowego bądź
osobę trzecią do tego upoważnioną na piśmie. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy może zezwolić na piśmie
na samodzielny powrót dziecka do domu. MyOrganiq Sp. z o.o. oraz instruktorzy zatrudnieni w MyOrganiq

Sp z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za drogę małoletniego z klubu Organic Fitness do domu oraz z
domu do klubu.
7. Odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic/ przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez niego
osoba.
8. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone przez
dziecko.

III.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. W zajęciach organizowanych przez MyOrganiq Sp. z o.o. mogą uczestniczyć małoletni, których rodzice/
przedstawiciele ustawowi posiadają aktywną umowę członkowską w Organic Fitness lub posiadają
aktywną kartę zewnętrzną MultiSport lub Medicover Sport lub FitProfit lub PZU.
2. Rodzice/ przedstawiciele ustawowi nie spełniający warunków z pkt, 1 są zobowiązani zakupić Karnet
Całodniowy.
3. Na salach podczas zajęć przebywają dzieci oraz instruktor, a także Rodzic/ przedstawiciel ustawowy gdy
zgłosi chęć obecności. W takim wypadku rodzic/ przedstawiciel ustawowy nie bierze aktywnego udziału w
zajęciach, a jedynie przebywa z dzieckiem na sali.
4. Rodzice/ przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na
zajęcia (instruktor ma prawo nie dopuścić dziecka do zajęć, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 10
minut).
5. Obowiązkiem rodzica/ przedstawiciela ustawowego dziecka jest informowanie instruktora, przed
przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach.
6. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy powinien zapewnić dziecku: wodę, lekki i wygodny strój oraz obuwie na
zmianę. Dziecko powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.
7. Instruktor prowadzący zajęcia w MyOrganiq Sp. z o.o. ma prawo zwrócić rodzicowi/przedstawicielowi
prawnemu lub opiekunowi uwagę, jeżeli zachowanie jego dziecka zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny
sposób niestosowne.
8. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy ma obowiązek pouczenia dziecka, aby wykonywało polecenia
Instruktora, szczególnie w zakresie zachowania dziecka na sali, przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
prawidłowości wykonywanych ćwiczeń. MyOrganiq Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
niedochowania przez dziecko lub/i rodzica/przedstawiciela ustawowego powyższych obowiązków.
9. MyOrganiq Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Informacja będzie dostarczona do
rodzica/prawnego opiekuna za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie tylko w przypadku, gdy dziecko
zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.
10. MyOrganiq Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu małoletniego

wyrządzoną przez innych uczestników (w tym uczestników małoletnich) bądź osoby trzecie.
11. Rodzic/przedstawiciel ustawowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
małoletniego w trakcie Zajęć.
12. MyOrganiq Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe u małoletnich Uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych chyba
że zdarzenie spowodowane zostało z wyłącznej winy Przedstawiciela Organizatora bądź Pracownika
Spółki.
13. Podczas trwania Zajęć mogą być wykonywane przez MyOrganiq Sp. z o.o. zdjęcia i filmy, na których może
zostać utrwalony wizerunek małoletnich i innych osób, które znajdą się na terenie Obiektów w tym czasie.
Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez zaangażowanych fotografów/kamerzystów,
którzy skupiają się na ciekawych ujęciach. Rodzic/ przedstawiciel ustawowy może wnieść uzasadniony
sprzeciw wobec takiego przetwarzania jego danych osobowych lub danych osobowych osoby małoletniej.
14. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zgodę rodzica/przedstawiciela ustawowego
małoletniego, o której mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Publikacja zdjęć i filmów wykonanych w trakcie Zajęć służy popularyzacji sportu oraz zachęcenia innych
małoletnich do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych.
15. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych znajduje się w
klauzuli obowiązku informacyjnego, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu. Wzór zgody na
wykorzystanie wizerunku zawarty jest w załączniku nr 3 do regulaminu.
16. MyOrganiq Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia dziecka poniżej 5 roku życia oraz powyżej
8 r.ż. na zajęcia fitness dla dzieci.
17. Rodzic/przedstawiciel ustawowy oświadcza, że dziecko uczęszczające na zajęcia mieści się w przedziale
wiekowym określonym dla danych zajęć wg poniższych założeń:
a) ORGANIC KIDS 5-8 LAT
IV.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

1. Małoletni objęty kwarantanną lub izolacją nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Zajęciach.
2. W przypadku wystąpienia u małoletniego objawów charakterystycznych dla chorób zakaźnych, w tym w
szczególności objawów charakterystycznych dla COVID-19, m.in. podwyższona temperatura, kaszel, ból
mięśni, ból gardła, ból głowy, trudności w oddychaniu, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, w ciągu
ostatnich 14 dni przed Zajęciami, małoletni nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Zajęciach.
3. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed terminem Zajęć, małoletni miał kontakt z osobą podejrzaną o
zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 bądź inną chorobę zakaźną – małoletni nie jest uprawniony
do wzięcia udziału w Zajęciach.
4. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, wytycznych organów państwa bądź urzędów lub
wytycznych Spółki, małoletni jest obowiązany do noszenia osłon nosa oraz ust na terenie całego Obiektu

bądź jego części.
5. Małoletni ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo oraz higienę, w szczególności poprzez dezynfekcję rąk
przy użyciu środka dezynfekującego.
V.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi związane z Zajęciami dla dzieci, reklamacje co do jakości tych Zajęć oraz inne skargi
i wnioski mogą być zgłaszane na piśmie – poprzez ich skierowanie na adres: MyOrganiq sp. z o.o., ul.
Tysiąclecia 17, 62-020 Swarzędz, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro@organicfitness.pl.
2. Spółka udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14. dni od dnia jej otrzymania, drogą mailową, bądź
pisemnie na wskazany adres, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Rodzic/przedstawiciel ustawowy posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod
rozstrzygania sporów, może także zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego
Polubownego Sądu Konsumenckiego. Rodzic/przedstawiciel ustawowy może złożyć wniosek do
właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe
oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Uczestnik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
5. Załącznikami, stanowiącymi integralną część Regulaminu, są:
6. Załącznik nr 1 – Zgoda na udział w Zajęciach Organic Kids;
7. Załącznik nr 2 – Klauzula obowiązku informacyjnego;
8. Załącznik nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku;
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2021 r.

