Zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018

Regulamin Aktywny Student
I.

Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Organizatorem zajęd jest Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.
2. Uczestnik posiada aktualną legitymacje studencką lub legitymacje ISIC AZS.
3. Uczestnik posiada ważne ubezpieczenie NNW.
WAŻNE: legitymacja ISIC AZS zawiera ubezpieczenie NNW
4. Na stronie internetowej bozajecia.pl w zakładce Aktywny Student i poszczególnych
dyscyplinach są zamieszczane terminy zajęd z możliwością zapisów internetowych dla
wybranych zajęd sportowo-rekreacyjnych.
5. Zapis internetowy wygasa w momencie rozpoczęcia zajęd.
6. W razie wolnych miejsc jest możliwośd dołączenia do zajęd przed ich rozpoczęciem. Zapis
odbywa się bezpośrednio u Instruktora.
7. Jeżeli w zajęciach będzie chciała uczestniczyd zbyt duża liczba osób niezapisanych przez
stronę internetową bozajecia.pl, Instruktor ma prawo odmówid udziału w zajęciach z uwagi
na dobro uczestników i komfort pracy.
8. Zajęcia są nieodpłatne i mogą w nich uczestniczyd studenci mieszkający i studiujący w
Lublinie. W zajęciach organizowanych przez daną uczelnie pierwszeostwo mają studenci tej
uczelni. Fakt ten zaznaczony jest w portalu bozajecia.pl. W przypadku wolnych miejsc w dniu
zajęd, zapisywad się mogą wszyscy studenci mieszkający i studiujący w Lublinie.

II.

Zasady obowiązujące podczas zajęd sportowo-rekreacyjnych

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego.
Posiadanie biżuterii i innych przedmiotów niestanowiących wyposażenia sportowego podczas
zajęd jest zabronione.
2. Sprzęt osobisty potrzebny do zajęd Uczestnik zapewnia sobie we własnych zakresie.
3. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie dwiczeo fizycznych i czynną
aktywnośd fizyczną oraz uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialnośd. Osoby
z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do dwiczeo powinny skonsultowad się
z lekarzem.
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4. W czasie zajęd Uczestnik ma obowiązek podporządkowad się poleceniom wydawanym przez
Instruktora.
5. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania dwiczeo wskazanych przez
Instruktora odmówid ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia.
Jeżeli dwiczenie przekracza możliwości fizyczne dwiczącego, powinien zgłosid to
Instruktorowi.
6. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęd powinien
natychmiast zgłosid się do Instruktora i poinformowad go o swojej dolegliwości.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia
Uczestnika, wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu dwiczeo w czasie zajęd sportoworekreacyjnych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
8. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęd, w tym zachowania zagrażającego
zdrowiu, życiu, bezpieczeostwu swojemu i innych uczestników

lub zachowania

dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęd dla grupy, Instruktor ma prawo do
wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania
wybranego dwiczenia, zakaz uczestnictwa w danym dwiczeniu aż do usunięcia z zajęd
włącznie.
9. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych
środków odurzających.
10. Uczestnika obowiązuje dbałośd o dobry stan urządzeo, udostępnianego sprzętu sportowego
oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialnośd finansową.
11. Uczestnik zajęd ponosi odpowiedzialnośd za rzeczy pozostawione w szatni.
12. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w materiałach
promocyjnych i informacyjnych Organizatora w tym do publikacji, pokazywania
i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
13. Uczestnik zapisany na zajęcia przez stronę bozajecia.pl wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną.
14. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych przez Organizatora, a także
na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji
zajęd.
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III.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Koordynator
projektu.
Koordynatorem Projektu jest:
Piotr Rejmer
tel. 794-563-794
e-mail: piotr.rejmer@azs.lublin.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator

każdorazowo

poinformuje

uczestników

o

zmianie

regulaminu

przez

zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej bozajecia.pl
4. Osoby uczestniczące w zajęciach akceptują niniejszy regulamin oraz regulaminy obiektów
sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne.

