
REGULAMIN 
KŁF Skating Poznań 

  

1. Organizatorem treningów jest Klub Łyżwiarstwa Figurowego Skating Poznań.  
2. Celem treningów jest nauka jazdy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie łyżwiarstwa 

figurowego.  
3. Zgłoszenie udziału w treningach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KŁF Skating 
Poznań w celach informacyjnych.  

4. W przypadku niepełnoletnich uczestników treningów za przestrzeganie regulaminu 
odpowiada ich prawny opiekun.  

5. Zgłoszenie chęci udziału w treningach KŁF Skating Poznań dokonywane jest poprzez 
wypełnienie oświadczenia.  

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w 
zajęciach regularnie.  

7. W treningach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za treningi według 
obowiązującego cennika.  

8. Ceny za treningi podane są w aktualnym cenniku. KŁF Skating Poznań zastrzega możliwość 
zmiany cennika.  

9. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu treningów telefonicznie, mailowo 
lub na stronie organizatora na portalu Facebook.  

10. Za treningi, które nie odbyły się z winy KŁF Skating Poznań lub przyczyn niezależnych od 
organizatora wniesioną opłatę uczestnik może wykorzystać na innych treningach.  

11. Osoby uczestniczące w treningach zobowiązane są do:  
a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa,  
b. bezwzględnego posłuszeństwa trenerom,  instruktorom i opiekunom,  
c. kultury osobistej i zdyscyplinowania,  
d. przestrzegania niniejszego regulaminu,  
e. posiadania sprzętu sportowego,  
f. uczęszczania na treningi punktualnie,  
g. samodzielnego przygotowania do treningów.  

12. Organizator nie zapewnia sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze), ale 
zaleca jego posiadanie i korzystanie z niego podczas treningów.  

13. Uczestnik nie może wejść na taflę lodowiska bez zgody trenera/instruktora. 
14.  Każdorazowe zejście z tafli w czasie treningu powinno być zgłoszone 

trenerowi/instruktorowi.  
15. W miejscu odbywania się treningów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu 

oraz zażywania narkotyków.  
16. KŁF Skating Poznań ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na treningi osobom 

zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu treningów lub w 
jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.  

17. KŁF Skating Poznań nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Zaleca się 
niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni.  

18. W przypadku niedyspozycji trenera lub instruktora, KŁF Skating Poznań ma prawo wyznaczyć 
zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.  



19. W przypadku małej liczby osób w grupie, KŁF Skating Poznań ma prawo zamknąć grupę lub 
jednorazowo odwołać trening. Uiszczone z góry opłaty przejdą wówczas na kolejny trening. 
W przypadku zamknięcia grupy opłaty zostaną zwrócone.  

20. KŁF Skating Poznań nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w 
czasie treningów. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. KŁF Skating Poznań nie 
ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie złożą oświadczenia o ewentualnych 
przeciwwskazaniach do uczestnictwa w treningach.  

21. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, 
bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości 
prowadzącemu trening.  

22. Uczestnik treningu we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.  
23. W trakcie treningów na trenerach oraz instruktorach KŁF Skating Poznań nie spoczywa 

obowiązek opiekuńczo-wychowawczy.  Odpowiedzialność za nieletnich uczestników 
treningów, na terenie obiektu w którym odbywa się trening, spoczywa na ich prawnych 
opiekunach.  

24. Uczestnicy treningów podzieleni są według grup zaawansowania. O przynależności 
uczestnika do danej grupy decyduje prowadzący trening.  

25. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji 
zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w treningach oraz otrzymanie 
zwrotu opłat za nieodbyte treningi.  

26. Uczestnik treningów KŁF Skating Poznań nie może:  
a. samodzielnie i bez wiedzy trenerów i zarządu KŁF Skating Poznań startować w 

zawodach,  
b. samodzielnie i bez wiedzy trenerów i zarządu KŁF Skating Poznań korzystać z zajęć 

organizowanych przez inne kluby łyżwiarstwa figurowego lub innych 
instruktorów/trenerów.  

c. działać na szkodę KŁF Skating Poznań (dot. także działania rodziców/opiekunów 
prawnych niepełnoletnich).  

Za naruszenie pkt. 26 regulaminu zarząd KŁF Skating Poznań może wydalić uczestnika z 
treningów.  

27. Akceptacja regulaminu jest jednocześnie zgodą na publikację zdjęć oraz filmów z treningów - 
zawierających wizerunek uczestnika treningów. Wizerunek ten będzie wykorzystywany 
wyłącznie w celach promocyjnych KŁF Skating Poznań. Uczestnik nie będzie rościł z tego 
tytułu żadnych korzyści majątkowych.  

 


