R EG U L A M I N K . S . C E L I R O N M A N S . A .
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich członków K.S. Celironman S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
regulujących stosunek z klubem oraz partnerami.
2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a) Klub – K.S. Celironman S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
b) Przedstawiciel klubu – członek zarządu lub każda osoba przez niego upoważniona do działania w imieniu klubu,
c) Partner – podmiot posiadający odrębną osobowość prawną i niezależny od klubu, pozostający z nim we współpracy,
którego działania i zaniechania nie są zachowaniem klubu,
d) Członek klubu – osoba, mająca prawo uczestniczyć w treningach oraz zawodach sportowych, która złożyła
deklarację członkowską oraz zaakceptowała regulamin klubu, a w przypadku osób niepełnoletnich, niepełnoletni
oraz jego przedstawiciel ustawowy,
e) Zawodnik – członek klubu, który uczestniczy w treningach oraz zawodach sportowych z ramienia klubu związany z
klubem indywidualną umową sponsorską,
f) Trenujący – członek klubu, który uczestniczy wyłącznie w treningach,
g) Treningi – zajęcia sportowe personalne i grupowe organizowane oraz prowadzone przez partnerów,
h) Trener – osoba prowadząca trening,
i) Opłaty – należności pieniężne uiszczane przez członków klubu bezpośrednio na rzecz podmiotów zewnętrznych
organizujących oraz prowadzących treningi
j) Pakiet treningowy – treningi organizowane przez różne podmioty zewnętrzne współpracujące z klubem.
3. Treningi personalne i grupowe K.S. Celironman S.A. są prowadzone przez trenera Ludwika Sikorskiego, prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą HTF Ludwik Sikorski oraz innych trenerów desygnowanych do poszczególnych
jednostek.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych i grupowych jest złożenie wypełnionej i podpisanej
własnoręcznie przez uczestnika zajęć lub w przypadku osób niepełnoletnich również jego przedstawiciela ustawowego
deklaracji członkowskiej, akceptacja niniejszego regulaminu, uregulowanie opłaty oraz przedstawienie na każdorazowe
żądanie przedstawiciela K.S. Celironman S.A. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w
treningach.
5. Opłaty członek klubu zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującymi stawkami, najpóźniej w chwili rozpoczęcia
zajęć lub planu treningowego, gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy w treści podając swoje imię i
nazwisko oraz miesiąc, za który wpłata zostaje dokonana.
6. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się
pierwszy trening. Niewykorzystane treningi z pakietu lub planu treningowego, nie przechodzą na kolejny okres, nie
można ich przenieść na inną osobę oraz nie przysługuje rabat z powodu niewykonania planu.
7. Członek klubu jest zobowiązany przed każdorazowym przystąpieniem do treningu poddać się na własną rękę i we
własnym zakresie odpowiednim badaniom lekarskim, celem ustalenia czy jego stan zdrowia pozwala mu na
uczestniczenie w treningu oraz czy nie zachodzą przeciwwskazania zdrowotne do tego. W przypadku, gdy zachodzi
jakakolwiek wątpliwość co do powyższego, członek klubu zobowiązany jest powstrzymać się od udziału w treningu oraz
poinformowania o tym fakcie trenera. Obowiązek ten dotyczy również wszelkich dolegliwości zdrowotnych.
8. Członek klubu jest zobowiązany przed każdorazowym przystąpieniem do treningu zapewnić sobie we własnym zakresie
sprawny sprzęt sportowy odpowiedni obiektu, na którym odbywają się zajęcia oraz stosowania się do regulaminów na
nim obowiązujących.
9. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie lub pozostawanie pod wpływem alkoholu,
środków odurzających, środków farmakologicznych i środków uznawanych jako „dopingowe” uznanych za nielegalne w
świetle obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz poszczególnych dyscyplin sportowych, pod rygorem
wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z ww. powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
10. W przypadku, gdy trener lub przedstawiciel klubu poweźmie wątpliwość należytego wypełnienia przez członka klubu
obowiązków oraz zakazów, o których mowa w pkt. 7, 8 i 9, ma prawo on prawo zażądać przedstawienia do wglądu
odpowiedniego aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach,
poddania się odpowiednim badaniom lekarskim, w tym na obecność środków wymienionych w pkt. 9 oraz sprawdzić
stan sprzętu sportowego członka. W przypadku, gdy członek klubu odmówi przedstawienia zaświadczenia lekarskiego,
poddania się badaniom, w wyniku badań okaże się, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na uczestniczenie w treningu
lub w jego organizmie będą znajdować się środki wymienione w pkt. 9, w sposób rażący będzie naruszać regulamin
obowiązujący na obiekcie, na którym odbywają się treningi lub jego sprzęt sportowy będzie niesprawny lub
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nieprzystosowany do niego, trener lub przedstawiciel klubu będzie miał on prawo wykluczyć członka kluba z udziału w
treningu bez prawa do zwrotu wniesionych opłat, który będzie zobligowany do zwrotu kosztów w szczególności
związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych.
Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć sportowych bez uprzedniej zgody trenera jest zabronione.
Wszelkie indywidualne, dedykowane Plany Treningowe i sugestie treningowe są własnością klubu i chronione są
Prawem Autorskim. Członek klubu nie może ich udostępniać w jakiejkolwiek formie osobom trzecim ich bez uprzedniej
pisemnej zgody zarządu klubu.
Zawodnik zobowiązany jest do zakupu każdorazowego klubowego stroju startowego oraz koszulki technicznej, którego
zakup jest częściowo sponsorowany przez Klub. Cała oferta strojów klubowych dostępna jest na www.celironman.pl lub
manager@celironman.pl.
W sytuacji pozyskania przez klub nowych sponsorów bądź partnerów, może być wymagana wymiana strojów startowych
oraz koszulki technicznej na wzór zgodny z umowami sponsorskimi. Wymiana strojów może nastąpić nie częściej niż raz
w roku przed początkiem sezonu startowego na warunkach jak w pkt 13 Regulaminu.
Podczas zawodów zawodnik jest zobowiązany do występowania w klubowym stroju startowym (poczynając od
przygotowania do zawodów, startu w zawodach, dekoracji, na kontakcie z mediami kończąc).
Każdy start w zawodach nieorganizowanych przez K.S Celironman S.A. powinien być zgłaszany przez zawodnika na 7 dni
przed zawodami na formularz online lub adres: manager@celironman.pl
Zawodnik najpóźniej 2 dni po zawodach, o których mowa powyżej powinien przesłać na adres manager@celironman.pl
informację z zawodów zawierającą:
- osiągnięty czas
- zajęte miejsce
- min. 2 zdjęcia ( pakiet startowy, zdjęcie z medalem lub certyfikatem).
Do dnia 31 marca każdego roku zawodnik jest zobowiązany przedstawić w formularzu online lub drogą mailową na
adres manager@celironman.pl harmonogram zawodów, w których zamierza brać udział w nadchodzącym sezonie.
Każdy zawodnik zostanie zaproszony do wzięcia udziału w Grand Prix K.S. Celironman S.A. – indywidualnej klasyfikacji
klubowiczów, mającej wyłonić wyróżniających się zawodników. W Grand Prix zostaną uwzględnione jedynie osoby, które
podczas zawodów sportowych w rubryce „klub” wpiszą K.S Celironman S.A. Szczegółowy regulamin Grand Prix znajduje
się na stronie www.celironman.pl
Postanowienie pkt. 10 stosuje się odpowiednio dla zawodników przed oraz w trakcie zawodów sportowych.
Każdy z członków klubu jest zobowiązany do posiadania wykupionego we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Każdy z członków klubu przystępuje i uczestniczy w treningach oraz zawodach sportowych na własną odpowiedzialność.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów współpracujących z klubem lub osób ich
reprezentujących.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć, chyba że jest to wynikiem
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa przedstawiciela klubu.
Złożenie podpisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
Klub jest uprawniony do wprowadzenia zmian niniejszego regulaminu lub deklaracji członkowskiej, które wchodzą w
życie z dniem ogłoszenia, o czym poinformuje członków klubu drogą mailową.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wszelkie informacje, promocję, akcje marketingowe dedykowane tylko dla zawodników klubu są dostępne na tajnej
grupie Facebook Celironman Team, do której każdy członek zostanie zaproszony indywidualnie( warunek to posiadanie
konta na Facebook).
……………...............................................
(miejscowość, data i podpis)

*Wyrażam zgodę na udział mojego syna ( córki ) w zajęciach sportowych klubu K.S. CelIronman S.A. Jednocześnie oświadczam, iż
syn ( córka ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach i posiada aktualne i odpowiednie zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach dopuszczające moje dziecko do treningów na cały sezon
2015/2016, które okazałem( am ) instruktorowi.
Oświadczam, że zapoznałem ( łam ) się z regulaminem K.S. CelIronman S.A.

Data: ...................... r. Seria i nr dowodu osobistego: .................................………..
Podpis rodzica ( opiekuna ): ......................................................
*dotyczy osób niepełnoletnich

