REGULAMIN KLUBU „LET’S GO”

1. Klub Let’s Go,, zwany dalej Klubem jest organizatorem zajęć sportowych dla dzieci,
dzieci
młodzieży i osób dorosłych,
dorosłych działaj
działającym
cym na terenie całej Polski oraz także w innych
krajach.
787 Warszawa, NIP
2. Organizatorem Klubu jest Let’s Go Sp. o.o., ul. Koncertowa 4, 02-787
951-223-61-18,
18, wpisana do KRS nr 0000290426, S
Sąd
d Rejonowy dla m st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy.
3. Siedzibą Klubu jest
est ul. Koncertowa 4; 02-787
02
Warszawa.
4. Celem Klubu jest:
ój sprawności i kondycji fizycznej członków Klubu,
- wszechstronny rozwój
- poprawa ich funkcji zdrowotnych,
zdrowotnych
- edukacja sportowa
a i rekreacyjna.
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej
wcze niej ustalonym harmonogram
harmonogramem wysyłanym
każdorazowo
ka
dorazowo bezpośrednio do uczestników Klubu.
6. Klub zapewnia swoim
m Uczestnikom: 1) udział
dział w zaj
zajęciach
ciach sportowych i rekreacyjnych,
2) specjalistyczną
pecjalistyczn kadrę sportową. 3) profesjonalizm i rzetelność prowadzonych
zajęć. 4) atrakcyjny,
trakcyjny, wysokiej jakości
jako ci sprzęt
sprz t sportowy i rekreacyjny.. 5) udział w
wyjazdach klubowych organizowanych
organizowa
przez Klub.
7. Przynależność do Klubu
Klub jest bezpłatna. Zaj
Zajęcia
cia oraz wyjazdy klubowe ssą płatne
zgodnie z programem przedstawianym ka
każdorazowo
dorazowo uczestnikom Klubu.
8. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest podpisanie deklaracji przystąpienia
przyst pienia do Klubu
przez uczestnika
tnika (w przypadku dzieci i młodzie
młodzieżyy przez rodzica/opiekuna prawnego).
9. Uczestnik Klubu zobowiązuje
zobowi zuj się do: 1)) Punktualnego przybywania na zajęcia
zaj cia oraz
posiadania sportowego stroju. 2)
2 Przestrzegania zalece
zaleceń kadry instruktorów podczas
zajęć. 3) Przestrzegania regulaminów poszczególnych zajęć oraz wyjazdów
klubowych. 4) Terminowych płatno
płatności
ci za poszczególne zaj
zajęcia
cia lub wyjazdy klubowe
zgodnie z ofert
ofertą i programem.
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