REGULAMIN ZAJĘĆ RUCHOWYCH I WARSZTATOWYCH DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW Z DZIEĆMI
PRZEPROWADZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „MY TO MAMY”
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów regulaminu.
§1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Zajęcia z oferty Fundacji „My to mamy” kierowane są do rodziców (opiekunów) dzieci w wieku 0-3 lata.
W zajęciach (o ile nie jest to określone inaczej) biorą udział rodzice/rodzic (opiekunowie) razem z
dzieckiem oraz do kobiet w ciąży.
2. Fundacja posiada w swojej ofercie zajęcia ruchowe dla rodziców / opiekunów z dziećmi, warsztaty ze
specjalistami, naukę pływania dla dzieci i niemowląt. Zasady korzystania z zajęc na basenie reguluje
odrębna umowa / regulamin.
3. W zajęciach ruchowych oferowanych przez Fundację „My to mamy” mogą uczestniczyć osoby, które
ukończyły 16 rok życia i nie mają przeciwskazań medycznych do ćwiczeń. Każda ciężarna uczestniczka
zajęć zobowiązana jest do przedłożenia zgody lekarza prowadzącego ciążę z deklaracją braku
przeciwskazań do ćwiczeń fizycznych. Każda uczestniczka zajęć zobowiązana jest do wypełnienia
formularza rejestracyjnego, w którym informuje o metodzie porodu i ewentualnych powikłaniach z nim
związanych oraz przedkłada zgodę (pisemną lub ustną) pediatry swojego dziecka na uczestnictwo w
zajęciach organizowanych przez fundację. Uczestnicy korzystają z zajęć na własną odpowiedzialność.
Fundacja „My to mamy” nie odpowiada za kontuzje i urazy uczestników zajęć.
4. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Fundację „My to mamy” na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z usług fundacji (dalej „Umowa”), z Fundacją
„My to mamy” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 51c / 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000501200, NIP:
957-107-30-08.
5. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez uczestnika zajęć formularza rejestracyjnego
wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego
Regulaminu.
§2 WEJŚCIA JEDNORAZOWE, KARNETY
1. Fundacja „ My to mamy” organizuje zajęcia odpłatne i bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w płatnych
zajęciach fundacji jest opłacenie wejścia jednorazowego lub po wykupieniu obowiązującego karnetu.
Na zajęcia bezpłatne obowiązuja zapisy.
2. Na zajęciach ruchowych obowiązuje jeden karnet nazywany miesięcznym. Ważny jest przez cztery
kolejne tygodnie zajęć od momentu zakupu. Na zajęciach nauki pływania dzieci i niemowląt obowiązuje
karnet czasowy.
3. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. Zmiany w zakresie
i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez fundację w dowolnym czasie i nie powodują one
konieczności zmiany Regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić w sposób istotny warunków Umowy
zawartej pomiędzy uczestnikiem zajęć a fundacją.
4. W przypadku nadprogramowej ilości osób wyrażających chec uczestnictwa w zajeciach, pierwszeństwo
uczestnictwa maja osoby z wykupionymi karnetami. Osoba posiadająca karnet na dane zajęcia ma
zagwarantowane uczestnictwo w tych zajęciach pod warunkiem nie spóźnienia się.
5. Fundacja nie zwraca pieniędzy za zakupione wejścia jednorazowe i karnety (wyjątkiem jest karnet na
basen o czym mowa w osobnym regulaminie zajęc na basenie). Nie wykorzystane treningi nie stanowią
podstawy zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu. W wyjątkowych przypadkach (wypadki
losowe, choroba potwierdzona dokumentem) istnieje możliwość zamrożenia karnetu na czas
niedyspozycji uczestnika.
6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

7. Karnet, ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące
z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez konieczności podawania powodu tej decyzji
oraz proponowania dodatkowego terminu zajęć w ramach „odrobienia” nieodbytych. Fundacja może
nie organizować zajęć w okresie świątecznym.
§3 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani sa do prawidłowego przygotowania się na zajęcia. Na zajęciach ruchowych
obowiązuje strój i obuwie sportowe, sprawny sprzęt (wózek na zajęciach z wózkiem, kije na zajęciach
nordic walking), rekomendowane przez fundację nosidła i chusty. Zaleca się noszenie wlasnych
ręczników, kocyków dla dzieci. O przygotowaniu na zajęcia warsztatowe uczestnicy informowani są
każdorazowo przed dniem rozpoczęcia sie zajęć.
2. Fundacja i instruktor nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
3. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, wypożyczanego
uczestnikowi przez fundację sprzętu oraz rekwizytów i materiałów warsztatowych powinno być zgodne
z ich przeznaczeniem. Za dokonanie szkód lub zniszczenie sprzętu odpowiedzialność finansową
(lub inną) ponosić będzie sprawca szkody.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do
ogólnie przyjętych norm zachowania podczas zajęć przeprowadzanych przez fundację. Spożywanie
alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych podczas zajęć jest
zabronione.
5. Uczestnik korzysta z usług fundacji na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod jej adresem
żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach,
chyba, że zostało to spowodowane przez fundację lub członków personelu fundacji, w sposób
zawiniony.
6. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na zajęcia.
7. Zabrania się przynoszenia na zajęcia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których
posiadanie mogłoby utrudnić innym członkom uczestnictwo w zajęciach lub mogłoby doprowadzić do
uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa osób
przebywających na zajęciach, ich życia oraz zdrowia”.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć
wykonanych podczas zajęć i imprez zewnętrznych organizowanych przez fundację wraz z
wykorzystaniem wizerunku dziecka. W razie wykorzystania wizerunku uczestnika lub jego dziecka w
sposób uwłaczający osobom widniejącym na zdjęciu fundacja zobowiązuje się do wycofania zdjęcia,
reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć
klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o dzialalności
fundacji. Wykorzystywanie wizerunku przez osoby trzecie bez zgodny zarządu fundacji jest zabronione.
O fakcie nie wyrażania zgody na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku swojego dziecka należy
poinformować członka fundacji.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu określonych fundacja ma prawo do
wyproszenia z zajęć, wydanie zakazu uczestnictwa w przyszłych zajęciach. W sytuacji zakazu korzystania
i wykluczenia z zajęć, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu / wejścia
jednorazowego i inne poniesione opłaty.
3. Uczestnik zajęć może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z regulaminem
świadczenia usług przez Fundację „My to mamy” listownie na adres siedziby fundacji, pisemnie do
członka fundacji lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej.
4. Do Umowy pomiędzy uczestnikiem zajęć a fundacją zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory
mogące powstać w związku z zawarciem umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

