Regulamin sprzedaży karnetów zajęć na rolkach i wrotkach
Rollschool
1. Karnety są wydawane imiennie, bez możliwości używania ich przez inną osobę
2. Oferujemy Państwu następujące karnety:
Zajęcia na salach:
Opłata miesięczna w przypadku zajęć na sali jest stała, zryczałtowana z kosztem wynajmu Sali i
jest niezależna od liczby zajęć w miesiącu (wszystkie terminy zajęć danej grupy obejmuje
kalendarz na stronie www.rollschool.pl/zapisy publikowany na cały rok szkolny we wrześniu
danego roku)
✓ Karnet miesięczny 1 zajęcia w tygodniu w określonej grupie. Ważny od 1 do
ostatniego dnia danego miesiąca.
✓ Karnet miesięczny 2 zajęcia w tygodniu w określonej grupie. Ważny od 1 do
ostatniego dnia danego miesiąca.
✓ Karnet OPEN –obejmuje nielimitowane wejścia na zajęcia grupowe wpisane do
kalendarza na stornie www.rollschool.pl/zapisy; Ważny od 1 do ostatniego dnia
danego miesiąca.
Zajęcia na świeżym powietrzu
✓ Karnet miesięczny 1 zajęcia w tygodniu w określonej grupie. Ważny 30 dni od
pierwszych zajęć, obejmuje 4 kolejne tygodnie. Np. 4 kolejne poniedziałki
✓ Karnet miesięczny 2 zajęcia w tygodniu w określonej grupie. Ważny 30 dni od
pierwszych zajęć (maksymalnie 8 wejść). Obejmuje 2 wejścia na zajęcia w ciągu
tygodnia w określonej grupie.
✓ Karnet na 5 wejść w dowolnej grupie, ważny 40 dni od pierwszych zajęć.
✓ Karnet OPEN – ważny 30 dni, obejmuje nielimitowane wejścia na zajęcia
grupowe wpisane do kalendarza na stornie www.rollschool.pl/zapisy
3. Podstawą zakupu karnetu jest uiszczenie opłaty w wysokości :
✓
✓
✓
✓

120 złotych – karnet miesięczny na 1 zajęcia w tygodniu
140 złotych – karnet na 5 wejść
180 złotych – karnet miesięczny na 2 zajęcia w tygodniu
250 złotych – karnet OPEN

4. Opłaty za karnet wnoszone są z góry na cały miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Opłaty dokonujemy gotówką instruktorowi na pierwszych zajęciach lub przelewem na
konto:
Fundacja “Rolki dla każdego”
ul. Pileckiego 104/53
02-791 Warszawa
Nr konta Santander Bank S.A.: 13 1090 2590 0000 0001 4348 2648

Wzór przelewu:
imie.nazwisko (uczestnika zajęć) – opłata za zajęcia indywidualne/grupowe w dniu
01.05.15/numer telefonu (wazne)
Jan Kowalski – październik 2019 – czwartek 21.00 w SP343
6. Niewykorzystane zajęcia z karnetu nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
8. W przypadku nieobecności na zajęciach lub przekroczenia terminu karnetu– koszt zajęć
nie zostanie zwrócony.
9. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora, koszt zajęć zostanie zwrócony w
proporcjonalnej wysokości lub nastąpi przedłużenie karnetu na dłuższy termin.
Informacje o odwołaniu zajęć będą przesłane na podany przy zapisie numer telefonu
kursanta
10. Zajęcia trwają godzinę zegarową i obejmują rozgrzewkę na rolkach oraz ćwiczenia
właściwe dla poziomu grupy.
11. Na zajęcia należy stawić się 10-15 minut wcześniej, aby przebrać się i załatwić wszystkie
formalności związane z zajęciami. Czas wynikający ze spóźnienia kursanta nie zostanie
doliczony do zajęć.
12. Zajęcia grupowe odbywają się przy zapisaniu minimum 4 osób. W przypadku nie
zebrania się grupy instruktor poinformuje o tym poprzez SMS na numer podany przy
zapisie. Zajęcia grupowe na Sali odbywają się przy zapisaniu się minimum 8 osób. Cena
karnetu obejmuje koszt wynajmu Sali.
13. Korzystanie z wypożyczalni rolek wymaga wcześniejszego kontaktu z instruktorem
prowadzącym. Regulamin wypożyczalni rolek dostępny jest na stronie:
www.rollschool.pl/wypozyczalnia/
14. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem.
Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy wypożyczeniu.
15. Osoby niepełnoletnie zobowiązane do jazdy w komplecie ochraniaczy (na kolana, łokcie i
nadgarstki) iw kasku. Osoby dorosłe zobowiązane są do jazdy w kasku. Zalecamy
również korzystanie z kompletu ochraniaczy: kolana, łokcie i nadgarstki.
16. Osoby biorące udział w zajęciach wyrażają zgodę na publikację materiałów
fotograficznych oraz video z zajęć na stronie www i materiałach związanych z
działalnością Rollschool
17. Osoba zapisująca się na zajęcia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania
ćwiczeń fizycznych oraz że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
18. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z zajęć osób nieprzestrzegających
regulaminu lub zachowujących się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć.
W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty za udział w zajęciach.
19. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) informujemy iż:
a) Administratorem danych osobowych jest firma szkoła Rollschool prowadzona
przez Fundacje “Rolki dla każdego” z siedzibą w Warszawie ul. Pileckiego
104/53; 02-781;
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupu karnetu;
c) Kupujacy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
d) Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych
Kupującemu przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną
sytuację Kupującego, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o
ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania
ich innemu administratorowi danych.
20. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego
w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27
poz. 252 z późn. zm.).
21. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla m.st. Warszawy
22. Wszelkie uwagi należy kierować na adres: Rollschool ul. Pileckiego 104/53, 02-781
Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@rollschool.pl
23. Rollschool nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego
regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia: 1 września 2019

