REGULAMIN
„BILETU WSTĘPU - ORGANIZACJA ZAJĘĆ REKREACYJNOSPORTOWYCH”
Dotyczy hali Hawajska
1. Zespół Obiektów Sportowych Hawajska określa w niniejszym Regulaminie zasady
korzystania z hali sportowej, na zajęcia sportowo-rekreacyjne pod nazwą: „Bilet
wstępu”.
Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników w/w zajęć.
2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu ZOS Hawajska.
3. Dopuszczalna maksymalna ilość osób na hali, uczestniczących jednorazowo
w zajęciach, przy zakupie „Biletu wstępu” wynosi:
 I sektor – max. 15 osób (dotyczy hali Hawajska);
 II sektory – max. 25 osób (dotyczy hali Hawajska);
 cała hala/ III sektory – max. 38 osób (dotyczy hali Hawajska).
4. Zakup „Bilet wstępu” jest równoznaczny z wykupieniem odpowiednio I, II, III
sektorów na wyłączność.
5. Zakup ,,Biletu wstępu - normalny/ ulgowy” upoważnia do korzystania
z maksymalnie 1 sektora (wyjątek stanowią uczestnicy gry w badmintona, którzy
korzystają z 2 sektorów). Zakup w/w biletu nie jest równoznaczny z wykupieniem
odpowiednio I, II sektorów na wyłączność.
6. Opłatę za zajęcia jednorazowe należy uiścić w kasie Obiektu, najpóźniej na 3 dni
kalendarzowe przed zajęciami, a paragon fiskalny zachować do okazania
pracownikowi obsługi hali w celu weryfikacji.
7. Zajęcia mogą być płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym
przelicznikiem: obowiązująca stawka za jednostkę godzinową, pomnożona przez
ilość jednostek godzinowych (zajęć) w miesiącu.
8. W przypadku, gdy klient zarezerwował więcej niż jeden termin, należy dokonać
płatności z góry za daną liczbę terminów (np. cały miesiąc) wg zasad określonych
w pkt. 7, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Po tym terminie
rezerwacja będzie anulowana i przywrócona do sprzedaży.
9. W przypadku odwołania/ niewykorzystania opłaconych zajęć przez klienta, wpłaty
nie podlegają zwrotowi.
10. W przypadku odwołania zajęć przez UCSiR, grupie zaproponowany zostanie termin
zastępczy, bądź zwrot gotówki za zajęcia, które się nie odbyły.
11. UCSiR zobowiązuje się do zapewnienia:

zaplecza sanitarno-szatniowego;

sprzętu sportowego: piłki, bramki, kosze, siatki itp.
12. Klient zobowiązany jest do:

wskazania osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);

przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ZOS Hawajska;

przestrzegania zasad etyki i fair-play.
13. Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykupienia
„Biletu wstępu” i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz w kontekście udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych
i wykupienia „Biletu wstępu” nieodzowne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania. UCSiR, jako Administrator
danych przetwarza i chroni dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie.
14. UCSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje
Dyrektor UCSIR.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
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