Regulamin uczestnictwa w zajęciach cheerleadingu
organizowanych przez CHEER ANGELS Cheerleading Academy
z dnia 25 września 2020 r.

(aktualizacja 04.11.2020)

1

DEFINICJE
Akademia lub Organizator – CHEER ANGELS Cheerleading Academy prowadzona przez
FUNDACJA ANIOŁY TALENTU CA w Warszawie, adres: ul. ZŁOTA, nr 7, lok. 18, miejsc. WARSZAWA,
kod 00-019, NIP: 5252837295, KRS: 0000861769
1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
12. Rok – dwa kolejno następujące po sobie
2. Cennik – dokument zawierający wykaz aktualnych
Semestry, obejmujące okres od września do
cen za Zajęcia organizowane przez Akademię,
czerwca,
wysokość opłaty pakietu startowego, jak również
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
wysokość zniżek i rabatów oraz warunki ich
a także tzw. „długich weekendów”
udzielania; wszystkie opłaty podane w Cenniku 13. Zawieszenie pakietu – uprawnienie Uczestnika
dotyczą jednej osoby.
do zawieszenia udziału w Zajęciach przysługujące
3. Opłata pakietu startowego – jednorazowa opłata
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich
zgodna z Cennikiem, stanowiąca podstawę
jak: ciężka choroba, zagrożenie ciąży lub trwałe
uzyskania statusu Uczestnika oraz przyjęcia
uszkodzenie ciała (złamanie lub zwichnięcie, itp.)
w poczet członków Akademii, jak również nabycia
potwierdzonych
stosownym
zaświadczeniem
prawa do pakietu powitalnego.
lekarskim i uniemożliwiających udział w Zajęciach
4. Klient – osoba pełnoletnia, która opłaciła wstęp na
ponad jeden miesiąc; Uczestnik zawieszający
zajęcia. Klient może opłacić zajęcia: (1) we
Pakiet zajęć regularnych zobowiązany jest jednak
własnym imieniu i na własną rzecz, jako Uczestnik
do jego opłacenia w miesiącu kalendarzowym, w
zajęć albo (2) w imieniu i na rzecz innego
którym wniosek o Zawieszenie pakietu został
Uczestnika zajęć, jako jego opiekun prawny (np.
złożony; Zajęcia niewykorzystane w obrębie
rodzice, dziadkowie) lub inna osoba upoważniona
wspomnianego miesiąca kalendarzowego są
do działania za Uczestnika.
możliwe do wykorzystania bez ponoszenia
5. Uczestnik – osoba, która została zapisana przez
dodatkowych opłat, po zakończeniu zawieszenia.
Organizatora na Zajęcia i w jej imieniu została 14. Zajęcia online – forma zajęć organizowanych
uiszczona
opłata
zgodnie
z niniejszym
obok zajęć stacjonarnych Cheer Angels lub
Regulaminem i Cennikiem.
zamiast nich w sytuacji niemożności realizowania
6. Grupa – wyodrębnione według określonych
zajęć stacjonarnych z uwagi na wprowadzone
kryteriów, w tym kolejności zapisów i poziomu
zakazy władz państwowych lub z innych przyczyn
zaawansowania, grono Uczestników, w ramach
niezależnych
od
Organizatora.
Trening,
którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie
prowadzony w formie zdalnej (elektronicznej),
z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
poprzez platformę ZOOM, wymagający dostęp do
7. Zajęcia lub Zajęcia Cheerleadingu – zajęcia
Internetu, składający się z energetycznej
sportowe organizowane przez Akademię, w tym
rozgrzewki, choreografii, rozciągania, elementów
zajęcia
oparte
na nauce
technik
tańca
wzmacniających i technicznych. Prowadzony w
z wykorzystaniem elementów gimnastyki oraz
czasie rzeczywistym, z użyciem kamerki
pomponów i innych akcesoriów wyposażenia
komputerowej, zakładający interakcję Trener sportowego.
Uczestnik zajęć w czasie rzeczywistym.
8. Zajęcia startowe – pierwsze zajęcia, w których
Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
bierze
udział
Uczestnik,
niezobowiązujące
dziecka i za zapewnienie właściwej przestrzeni do
finansowo w przypadku nie kontynuowania
ćwiczeń ponosi Opiekun Dziecka. Trener prowadzi
uczestnictwa
trening z należytą dbałością o odpowiednią
w zajęciach Akademii. W przypadku decyzji
kolejność poszczególnych części treningu oraz
o dołączeniu do Akademii Zajęcia startowe
prawidłowy dobór ćwiczeń z punktu widzenia
uwzględnia się w opłacie za pierwszy Pakiet zajęć
optymalnego rozwoju Uczestnika.
regularnych.
Cennik zajęć – zgodnie z cennikiem zajęć online:
9. Pakiet zajęć regularnych lub Pakiet zajęć –
https://www.cheerangels.eu/zajecia-zapisy/
usługa uprawniająca Uczestnika do udziału
POSTANOWIENIA OGÓLNE
w Zajęciach Cheerleadingu prowadzonych przez
§1
Akademię we wskazanej Grupie, w danym
miesiącu
kalendarzowym,
z wyłączeniem
1. Zapisanie na Zajęcia jest równoznaczne z przyw szczególności: kursów z oferty specjalnej,
jęciem przez Uczestnika do wiadomości, zaakcepwarsztatów i lekcji indywidualnych.
towaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania
10. Instruktor – osoba prowadząca Zajęcia w imieniu
niniejszego
Regulaminu
oraz
deklaracją
Organizatora.
Uczestnika regularnego uczęszczania na Zajęcia
11. Semestr – okres odpowiadający połowie roku
oraz uiszczenia opłaty za Pakiet zajęć. W
szkolnego przypadający pomiędzy przerwami
przypadku, gdy Uczestnikiem Zajęć jest osoba
uwzględniającymi ferie zimowe i wakacje.
niepełnoletnia, obowiązek zapewnienia przestrze-
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gania przez niego Regulamin obciąża jej prawnych
opiekunów.
2. Zapisanie na Zajęcia stanowi zarazem oświadczenie Klienta, że Uczestnik jest zdrowy i nie ma
żadnych przeciwwskazań do udziału w Zajęciach
organizowanych przez Akademię. Zapisując osobę
niepełnoletnią na Zajęcia organizowane przez
Akademię jej opiekun prawny, mając świadomość
jej kondycji fizycznej i zdrowotnej, bierze odpowiedzialność za jej stan zdrowia. W przypadku
wątpliwości Klient zobowiązany jest do uzyskania
zaświadczenia wystawionego przez lekarza
sportowego o dopuszczeniu Uczestnika do udziału
w Zajęciach. Akademia może zobowiązać Klienta
do przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, przed dopuszczeniem
Uczestnika do Zajęć.
ZAPISY
§2
1. Na Zajęcia Cheerleadingu należy zarejestrować
się w następujący sposób:
● Dla osób, które nie nalezą jeszcze do Akademii i
zapisują się na pierwsze zajęcia startowe,
należy wypełnić formularz Zapisów na zajęcia
Cheer Angeles oraz zaakceptować Regulamin
Cheer Angels i RODO, a także inne zgody,
znajdujące się na stronie:
https://www.cheerangels.eu/formularz-zapisyprobne/
● Dla osób, które dołączyły do Akademii do dnia
9.10.2020 i przeszły przez proces wspomnianej
wyżej rejestracji i akceptacji zgód, ale na
nieaktualne już dane Akademii (info. z dnia
9.10.2020), należy wypełnić formularz Zapisów
na zajęcia Cheer Angels oraz zaakceptować
Regulamin Cheer Angels i RODO, a także inne
zgody raz jeszcze, znajdujące się na stronie:

4. Organizator poinformuje Uczestnika mailowo,
telefonicznie lub za pomocą smsa o terminie
rozpoczęcia Zajęć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji
zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział
małoletnich Uczestników w zajęciach.

1.

2.

3.

4.

https://www.cheerangels.eu/aktualizacjadanych/
W obu przypadkach należy dokładnie zapoznać
się z obowiązującymi w Akademii dokumentami
i je zaakceptować (Regulamin, Kwestionariusz
Osobowy, RODO oraz inne zgody), co stanowi
niezbędny warunek do uczestnictwa w Zajęciach
w obecnym sezonie.
2. Liczba miejsc w Grupach jest ograniczona. O
miejscu w danej Grupie decyduje kolejność
zgłoszeń w połączeniu z terminem płatności.
3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób
niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia
zajęć w danej Grupie, Organizator zastrzega sobie
prawo rozwiązania Grupy lub zmiany planu
i harmonogramu zajęć Grupy. W pierwszym
przypadku Organizator zwróci zgłaszającemu
kwotę wpłaconą już na poczet przyszłych Zajęć lub
umożliwi zgłaszającemu przypisanie zgłoszenia do
innej Grupy, w której są miejsca, zgodnie
z wyborem zgłaszającego i dostępnością miejsc.

5.

6.

PŁATNOŚCI ORAZ NIEOBECNOŚCI NA
ZAJĘCIACH CHEERLEADINGU
§3
Decyzja
o
uczestnictwie
w
Zajęciach
Cheerleadingu jest równoznaczna z obowiązkiem
uiszczenia Opłaty pakietu startowego oraz
systematycznym i terminowym regulowaniem
kolejnych płatności, zgodnie z Cennikiem.
Uiszczenie Opłaty pakietu startowego stanowi
podstawę do dołączenia Uczestnika przez
Organizatora do systemu Akademii oraz
przekazania mu pakietu powitalnego w terminie 14
dni od daty zaksięgowania płatności na koncie
Akademii.
Płatności za Zajęcia Cheerleadingu dokonywane
są z góry w formie wykupienia Pakietu zajęć w
danej Grupie, obejmującego Zajęcia w ramach
jednego miesiąca kalendarzowego. Płatności
należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego
miesiąca. Osoba, która nie opłaciła swojego
udziału w Zajęciach do 10 dnia danego miesiąca,
nie może w nich uczestniczyć, chyba że są to
Zajęcia startowe.
Kupując
Pakiet
zajęć
Uczestnik
zawiera
z Organizatorem umowę, na podstawie której
zobowiązuje się do udziału w Zajęciach w ramach
całego Roku. Ważność Pakietu zajęć odnawia się
automatycznie z upływem każdego miesiąca,
w ramach danego Roku szkolnego. W celu
wypowiedzenia umowy, Uczestnik zobowiązany
jest zgłosić Organizatorowi taki zamiar z
wyprzedzeniem 14 dni przed końcem ważności
danego Pakietu zajęć. Przekroczenie tego
terminu, skutkuje nie rozpatrzeniem wniosku w
danym miesiącu kalendarzowym. Rezygnację z
udziału w Zajęciach zgodnie z punktem 4 należy
zgłosić
Organizatorowi
mailowo:
administracja@cheerangels.eu
Dokonywanie
płatności
możliwe
jest
w
następującej formie:
● poprzez przelew bankowy na rachunek
bankowy
wskazany
na
stronie
www.cheerangels.eu;
● gotówką
do
rąk
Organizatora
(po
obowiązkowym wcześniejszym ustaleniu z
biurem Organizatora).
Aktualny Cennik znajduje się na stronie
internetowej www.cheerangels.eu . Informacja o
zmianie Cennika będzie podana na stronie
internetowej www.cheerangels.eu, w zakładce
„ZAPISY”
(http://www.cheerangels.eu/zajeciazapisy).
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7. Informacje o aktualnych zniżkach lub promocjach
umieszczane
są
na
stronie
internetowej
www.cheerangels.eu, w zakładce „ZAPISY”
(http://www.cheerangels.eu/zajecia-zapisy) i/lub w
Cenniku.
8. W przypadku przerwy w uczęszczaniu na Zajęcia
Cheerleadingu dłuższej niż 3 (trzy) miesiące,
Uczestnik traci status członka Akademii. W celu
jego odzyskania konieczna będzie ponowna
rejestracja, z którą wiąże się obowiązek dokonania
opłaty wpisowej zgodnej z Cennikiem.
9. Z uwagi na stan pandemiczny, Organizatorowi
przysługuje prawo do czasowej zmiany formy zajęć
ze stacjonarnych na zajęcia online, a Uczestnik jest
zobowiązany w nich uczestniczyć. Zajęcia te
odbywają się na platformie ZOOM, zgodnie z
cennikiem podanym na:
https://www.cheerangels.eu/zajecia-zapisy/
10. Po ustaniu przeszkody zajęcia ponownie będą
odbywały się w formie stacjonarnej. Organizator
jest zobowiązany jak najszybciej poinformować
Uczestnika o każdej zmianie formy zajęć.
11. W sytuacji, gdy Uczestnik nie może uczestniczyć w
zajęciach stacjonarnych Organizatora z uwagi na
chorobę bądź siłę wyższą - jaką jest np. odbywanie
przymusowej kwarantanny - a przekroczył już
możliwą liczbę nieobecności w semestrze,
określoną przez Regulamin, zobowiązany jest
odpracować zajęcia w formie online, w
zaproponowanym przez Organizatora terminie i
wymiarze, zgodnie z cennikiem zajęć online:
https://www.cheerangels.eu/zajecia-zapisy/
§4
1. Uczestnik zajęć ma możliwość jednokrotnego
usprawiedliwienia
swojej
nieobecności
w
Semestrze. Podstawą usprawiedliwienia mogą być
takie okoliczności, jak: zaplanowany w danym
okresie
wyjazd,
przygotowania
komunijne,
wycieczki szkolne, itp. Nieobecność należy zgłosić
przed rozpoczęciem Zajęć, których nieobecność
dotyczy,
mailowo
na
adres
e-mail
administracja@cheerangels.eu
2. Uczestnik
ma
możliwość
usprawiedliwić
jednokrotnie w Semestrze swoją nieobecność na
Zajęciach w takich przypadkach, jak: choroba lub
inna niedyspozycja zdrowotna, które wykluczają
udział Uczestnika w zajęciach.
Nieobecność
należy zgłosić przed rozpoczęciem Zajęć, których
nieobecność dotyczy, mailowo na adres e-mail
administracja@cheerangels.eu
3. W przypadku przewlekłej choroby lub kontuzji,
potwierdzonej
stosownym
zaświadczeniem
lekarskim, Uczestnik
może
zgłosić
swoją
nieobecność na Zajęciach, bez utraty członkostwa
Akademii oraz z pominięciem opłaty za Zajęcia, w
zgłoszonym okresie niedyspozycji.
4. Organizator nie dokonuje zwrotów opłat za Zajęcia,
z wyjątkiem usprawiedliwionych nieobecności

wskazanych w §4 pkt 1, pkt 2, pkt 3.
W przypadku usprawiedliwienia nieobecności
w sytuacji i w sposób wskazany w pkt. 1, pkt. 2
oraz pkt. 3, wynikła nadpłata zostanie rozliczona w
kolejnym okresie rozliczeniowym.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich
jak: ciężka choroba, zagrożenie ciąży lub trwałe
uszkodzenie ciała (złamanie lub zwichnięcie, itp.)
potwierdzone
stosownym
zaświadczeniem
lekarskim i uniemożliwiających udział w Zajęciach
ponad jeden miesiąc, Organizator zastosuje
Zawieszenie pakietu do końca danego miesiąca
rozliczeniowego, w którym została zgłoszona
niedyspozycja
zdrowotna.
W przypadku wcześniejszego opłacenia kolejnych
miesięcy przez Klienta, Organizator zwróci na
wniosek Klienta uiszczoną przez niego opłatę za
Zajęcia, pomniejszoną o kwotę ustawowych
podatków.
6. Klient zobowiązany jest powiadomić Organizatora
o zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt. 5 powyżej,
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7
(siedem) dni od dnia pierwszej nieobecności,
wysyłając powiadomienie na adres e-mail:
administracja@cheerangels.eu.
W
celu
skorzystania
z
uprawnienia
przewidzianego w pkt. 5, Klient zobowiązany jest
również
do
okazania
Organizatorowi
zaświadczenia lekarskiego lub stosownego
oświadczenia.
7. Zwrot opłat, należny Klientowi w sytuacji opisanej
w pkt. 5, realizowany będzie przelewem na
rachunek bankowy, z którego została dokonana
płatność.
ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETU ZAJĘĆ
CHEERLEADINGU
§5
1. Opłacony przez Klienta Pakiet Zajęć uprawnia
Uczestnika do udziału w Zajęciach w okresie
danego miesiąca kalendarzowego. Wykupiony
Pakiet Zajęć uprawnia jego posiadacza do udziału
w Zajęciach w konkretnej, wcześniej wybranej
Grupie wiekowej i lokalizacji.
2. Z wykupionego Pakietu Zajęć korzystać może
tylko 1 (jedna) osoba.
3. W sytuacji rozpoczęcia nauki w Akademii, Zajęcia
startowe wliczają się w Pakiet zajęć w pierwszym
miesiącu uczestnictwa w Zajęciach.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
§6
1. Uczestnik jest zobowiązany dbać o powierzony
mu sprzęt sportowy, o czystość i porządek w
pomieszczeniach , w których prowadzone są
Zajęcia.
2. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z
szacunkiem do instruktorów, kolegów i innych
osób.
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3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać ogólnych 14. W
szczególnych
przypadkach
Organizator
zasad bezpieczeństwa.
zastrzega sobie również prawo przeniesienia
4. Uczestnik jest zobowiązany dbać o higienę
Zajęć
do
innej
placówki
dysponującej
osobistą i swój schludny wygląd, jak również o
odpowiednim zapleczem, jeśli dni i godzina zajęć
porządek i wygląd otoczenia.
nie ulegną zmianie.
5. Uczestnik
jest
zobowiązany
poinformować 15. Uczestnik lub jego opiekun prawny ponoszą
Instruktora o złym samopoczuciu, niedyspozycji lub
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
kontuzji, zauważonej podczas Zajęć.
w trakcie Zajęć Cheerleadingu, w wyniku działań
6. Na Zajęciach Cheerleadingu wymagana jest
lub zaniechań Uczestnika.
punktualność.
16. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za jakie7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia
kolwiek mienie Uczestnika pozostawione w budysię we własnym zakresie w sportowy strój oraz
nku,
w
którym
odbywają
się
Zajęcia
czyste obuwie sportowe. Informacje o stosownym
Cheerleadingu.
obuwiu i stroju można uzyskać od Instruktora lub
BEZPIECZEŃSTWO
telefonicznie pod numerem telefonu Organizatora
§7
+48 505 232 834 / +48 602 63 11 11/ 222 908 111
8. Na Zajęcia Cheerleadingu można wejść wyłącznie
1. Organizator rekomenduje i umożliwia wykupienie
w obuwiu zmienionym, odpowiednim do zajęć
za odrębną opłatą, ubezpieczenia następstw
sportowych.
W przypadku
nieposiadania
nieszczęśliwych
wypadków,
obejmującego
odpowiedniego obuwia, Instruktor ma prawo
ochronę Uczestnika podczas Zajęć Akademii,
odmówić Uczestnikowi udziału w nich.
drogi na Zajęcia , udziału w pokazach, zawodach,
9. Z uwagi na specyfikę Zajęć prowadzonych przez
warsztatach, obozach - w ramach polisy PZU
Akademię, a także organizowane pokazy, każdy
SPORT.O szczegółach
zakupu
ubezpieczenia
Uczestnik zobowiązany jest również dodatkowo
można dowiedzieć się w biurze Akademii lub pod
zaopatrzyć się we własnym zakresie i na swój
numerem telefonu +48 602 63 11 11/ 222 908 111.
koszt w następujące akcesoria:
2. Przebywając na sali treningowej podczas Zajęć
a) pompony - każda z dziewcząt musi posiadać
Cheerleadingu Uczestnik zobowiązany jest do
własną parę pomponów Cheer Angels
bezwzględnego
podporządkowania
się
(najpóźniej w drugim miesiącu uczestnictwa w
poleceniom Instruktora.
Zajęciach);
3. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzania
b) na pokazy - koszulki treningowe, spódniczki
w trakcie każdych Zajęć obecności osób w nich
treningowe i getry Cheer Angels, a także białe
uczestniczących.
Obowiązek
sprawdzenia
obuwie sportowe z białą podeszwą.
obecności obciąża Instruktora prowadzącego dane
10. Opiekunowie dzieci oraz inne osoby towarzyszące
Zajęcia. Lista obecności jest pełnomocnym
nie mogą przebywać na sali, w której odbywają się
potwierdzeniem
obecności
Uczestnika
na
Zajęcia.
zajęciach, a także podstawą do obliczeń
11. Organizator
przeprowadzi
otwarte
Zajęcia
należności za Zajęcia Cheer Angels w danym
Cheerleadingu,
o
których
poinformuje
miesiacu.
zainteresowanych z min. 1 (jedno) tygodniowym
4. Zarówno Akademia, jak i jej Instruktorzy nie
wyprzedzeniem. Zajęcia takie będą organizowane
ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe
nie częściej niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.
wypadki powstałe bez winy Akademii lub osób
Prawo wstępu na otwarte Zajęcia Cheerleadingu
działających w jej imieniu, w tym w szczególności
mają zaproszeni przez Uczestników goście.
Instruktorów.
12. W przypadku choroby Instruktora bądź wystąpienia 5. Akademia lub jej Instruktorzy mają prawo do
innej losowej przyczyny, uniemożliwiającej jego
wykluczenia lub usunięcia z Zajęć Uczestnika,
stawienie
się
na
Zajęcia
zgodnie
z
którego zachowanie zakłóca przebieg Zajęć lub
harmonogramem, Organizator zapewni zastępstwo
jest w inny sposób niestosowne (w przypadku
innej wykwalifikowanej osoby, z uwzględnieniem
wykluczenia niepełnoletni Uczestnik przebywa na
charakteru danych Zajęć oraz wieku i poziomu
sali tanecznej pod opieką Instruktora, bez prawa
zaawansowania
Uczestników
danej
Grupy.
do aktywnego uczestniczenia w Zajęciach).
W przypadku braku możliwości zapewnienia
W przypadku
wykluczenia
lub
usunięcia
zastępstwa, Organizator zastrzega sobie prawo
Uczestnika z Zajęć, dane Zajęcia w ramach
odwołania Zajęć z jednoczesnym przyznaniem
wykupionego Pakietu Zajęć uważa się za
Uczestnikom danej Grupy prawa do uczestniczenia
wykorzystane i nie przysługuje za nie zwrot.
w Zajęciach tego rodzaju w innym terminie, 6. Uczestnicy zajęć, a także Opiekunowie czy osoby
uzgodnionym z Uczestnikami.
przebywające na terenie placówek, gdzie
13. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany
odbywają się zajęcia Cheer Angels, oświadczają,
Instruktora prowadzącego wcześniej zaplanowane
iż zapoznały się i będą rygorystycznie
Zajęcia Cheerleadingu.
przestrzegały procedury dotyczących obos-
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trzeń sanitarnych, organizacyjnych wynikających z
Covid-19 (załącznik do niniejszego Regulaminu).
7. Osoby przebywające na terenie placówek, gdzie
odbywają się Zajęcia, zobowiązane są do
przestrzegania
przepisów
bhp
i
p.poż.
obowiązujących na ich terenie, jak również do
zachowania czystości i poszanowania mienia
Organizatora.
8. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie
placówki, gdzie odbywają się zajęcia, Organizator
nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą
na salę, w której odbywają się Zajęcia. W
przypadku kradzieży Uczestnik zajęć powinien
niezwłocznie
poinformować
o
zdarzeniu
Instruktora, który ma obowiązek poinformować o
fakcie Policję.
9. Z uwagi na to, że Uczestnicy, ze względu na
charakter zajęć, narażeni są na wysokie natężenie
dźwięku oraz znaczny wysiłek fizyczny, przed
pierwszymi Zajęciami powinni skontrolować swój
stan zdrowia, jak również okresowo kontrolować go
w trakcie Roku. Przystępując do Zajęć Uczestnik
lub jego opiekun podpisuje oświadczenie
o świadomości
zagrożeń
oraz
braku
przeciwwskazań do udziału w Zajęciach, w tym do
wykonywania ćwiczeń fizycznych.
10. Na terenie placówki, gdzie odbywają się Zajęcia
obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania
środków odurzających.
11. Na teranie placówki, gdzie odbywają się Zajęcia
obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów
oraz motorów.
12. Na salach, na których odbywają się Zajęcia,
obowiązuje
zakaz
używania
telefonów
komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów.
Wyjątkiem są napoje w zakręcanych butelkach
plastikowych.
DANE OSOBOWE. MONITORING. DOBRA
OSOBISTE
§8
1. Udział w Zajęciach organizowanych przez
Akademię wymaga wyrażenia Organizatorowi
zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się i stosowania postanowień Polityki
prywatności dostępnej na stronie:
www.cheerangels.eu/Polityka-prywatnosci.
2. Organizator informuje, że na terenie prowadzenie
Zajęć może zostać zamontowany monitoring,
mający na celu zapewnienie porządku oraz
bezpieczeństwa osobom tam przebywającym.
Miejsca objęte monitoringiem zostaną wyraźnie
oznakowane
odpowiednimi
piktogramami.
Uczestnik, wchodząc do placówki, gdzie odbywają
się Zajęcia oraz przystępując do Zajęć, wyraża tym
samym zgodę na przetwarzanie jego danych
biometrycznych w zakresie wskazanym w zdaniu

pierwszym.
Organizator
jednocześnie
zastrzega, że ewentualne nagrania pochodzące
z monitoringu nie będą rozpowszechniane oraz nie
będą służyły do celów reklamowych.
3. Organizator zastrzega sobie również prawo do
produkcji filmów wideo, fotografii, nagrań audio
i innych publikacji, w jakiejkolwiek formie, a także
materiałów
utrwalających
i
promujących
funkcjonowanie Akademii, w tym przebieg Zajęć,
które mogą zawierać wizerunek Uczestnika, w tym
jego imię i głos. Uczestnik, wchodząc na teren
placówki, gdzie odbywają się Zajęcia oraz
przystępując do Zajęć, wyraża jednocześnie
zgodę na użycie jego imienia, wizerunku i głosu na
potrzeby
promocji
Akademii
w przypadku
publikacji zdjęć i nagrań audio i wideo z Zajęć,
warsztatów, obozów, turniejów i pokazów, jak
również
innych
imprez
okolicznościowych
organizowanych przez Akademię i jej partnerów,
we wszelkich mediach należących do nadawców
publicznych
i prywatnych, w prasie, na stronach internetowych
podmiotów trzecich, jak również na stronie
internetowej Akademii oraz w ramach komunikacji
prowadzonej przez Akademię w social mediach
(zwłaszcza Facebook, Instagram, You Tube,
Twitter, Google+), nieodpłatnie
oraz bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych.
4. Korzystanie przez Uczestnika na terenie placówki,
gdzie odbywają się Zajęcia, z aparatu i/lub
kamery, a także innych urządzeń utrwalających
obraz i/lub dźwięk, bez zgody Akademii, jest
zabronione.
5. Organizator informuje, że zgoda Uczestnika na
przetwarzanie danych osobowych w sposób
wskazany
w punktach
poprzedzających
niniejszego paragrafu jest dobrowolna, jednak
stanowi warunek skorzystania z oferty Akademii.
W przypadku niewyrażenia zgody, lub jej
cofnięcia, Uczestnik zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu pisemnie na adres e-mail:
joanna@cheerangels.eu lub
biuro@cheerangels.eu.
REKLAMACJE
§9
1. W sytuacji niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi przez Akademię, Klient może
złożyć reklamację na piśmie Fundacja Anioły
Talentu CA na adres: ul. adres: ul. ZŁOTA, nr 7,
lok. 18, miejsc. WARSZAWA, kod 00-019
Warszawa
2. lub w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
biuro@cheerangels.eu.
3. Dla przyspieszenia jej rozpoznania reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby
składającej reklamację oraz opis przyczyn lub
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powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób
jej rozpatrzenia.
4. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w
terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku
składania reklamacji elektronicznie winna być ona
przesłana z adresu podanego Akademii przy
zapisywaniu się na Zajęcia.
5. Akademia udziela odpowiedzi na reklamację drogą
elektroniczną na wskazany przez reklamującego
adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej
na adres podany przez reklamującego, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Akademia jest uprawniona do pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej
po terminie, gdy jej rozpoznanie stało się
bezprzedmiotowe, jak również wówczas, gdy nie
jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak
danych identyfikujących osobę składającą.
PRAWA UCZESTNIKA
§ 10
1. Uczestnik ma prawo do korzystania z pełnego
programu szkolenia.
2. Uczestnik ma prawo do uzyskania w każdej
sprawie pomocy ze strony Instruktora.
3. Uczestnik ma prawo do poszanowania swoich
poglądów i przekonań.

1.

2.
3.
4.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować
skreśleniem z Zajęć, na które Uczestnik został
wcześniej
zapisany,
bez
prawa
zwrotu
wniesionych opłat.
Uczestnik
ponosi
pełną
odpowiedzialność
finansową i materialną wobec Akademii za szkody
powstałe w wyniku jego celowego działania.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku złożenia
przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń.
Postanowienia
Regulaminu
nie
naruszają
bezwzględnie
obowiązujących
praw
przysługujących Uczestnikom Zajęć na podstawie
przepisów
konsumenckich.
W
przypadku
niezgodności,
pierwszeństwo
przed
postanowieniami Regulaminu mają te przepisy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu w dowolnym terminie. Informacja
o zmianie Regulaminu będzie podana na
stronie www.cheerangels.eu oraz będzie dostępna
w placówkach, w których odbywają się Zajęcia,
przynajmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni
przed wejściem zmian w życie. Zmiana
Regulaminu nie może naruszać praw Uczestnika
zajęć nabytych przez niego przed zmianą.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września
2020 roku.

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Opiekuna ……………………………………………………..…………………………………
tel .………………………………………… , e-mail…………………………………….……………………….

___________________________
[DATA i PODPIS]
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU CHEER ANGELS CHEERLEADING ACADEMY Z DNIA 25.09.2020
(aktualizacja 04.11.2020)
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
dla Uczestników, Rodziców i Instruktorów zajęć cheerleadingu Akademii CHEER ANGELS.
z dnia 25 września 2020 r. (aktualizacja 04.11.2020)
ZAKRES PROCEDURY
1. Zakres Procedury określa szczególne zasady
obowiązujące Uczestników, Opiekunów,
Instruktorów Zajęć cheerleadingu Akademii
CHEER ANGELS, w czasie zagrożenia
epidemiologicznego.
2. Nie stosowanie się do zasad niniejszej
Procedury umożliwia branie udziału w Zajęciach
cheerleadingu Akademii.
3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do
poinformowania nieletniego Uczestnika o
zasadach postępowania określonych niniejszą
Procedurą.
ZASADY WYNIKAJĄCE Z PROCEDURY
1. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z
objawami jakiejkolwiek infekcji lub /i z
podwyższoną temperaturą ciała.
2. Zgoda Rodzica na udział w zajęciach jest
jednoznaczna z deklaracją, że Uczestnik jest
zdrowy, nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o
zarażenie Covid-19, ani z osobami
przebywającymi na kwarantannie (izolacji).
3. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe
samopoczucie należy niezwłocznie zgłosić
Akademii lub/i pod numer alarmowy 112.
4. W razie konieczności, Akademia zakłada
możliwość bezdotykowego pomiaru

temperatur. W razie prawidłowej temperatury
pomiar nie będzie dokumentowany. W przypadku
podwyższonej temperatury mogą obowiązywać
inne procedury.
5. Podczas zajęć obowiązuje zasada ograniczania
zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie,
całowanie etc.)
6. Po wejściu na teren Szkoły należy:
-> zdezynfekować dłonie
-> przejść bezpośrednio do szatni
-> podczas zajęć korzystać z własnych
akcesoriów (pompony, mata treningowa)
-> nie pić wody z jednej butelki z innym
Uczestnikiem
-> bezpośrednio po zajęciach opuścić Szkołę.
7. Rodzice proszeni są o nie wchodzenie do Szkoły.
W indywidualnych przypadkach proszeni są o:
-> dezynfekcję rąk
-> nałożenie maseczki zakrywającej usta i nos
-> pozostanie w dystansie od innych osób
8. Wszelkie sprawy organizacyjno-formalne należy
załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.
9. W przypadku podejrzenia zarażenia lub
zauważeniem niepokojących objawów u
Uczestnika, Rodzic jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Akademię.
10. Akademia jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić wszystkie osoby mające kontakt
z podejrzaną o zarażenie osobą o zaistniałej
sytuacji.
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Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Procedurą Covid-19 dot. szczególnych zasad uczestnictwa
w zajęciach, cheerleadingu Akademii CHEER ANGELS i zobowiązuję się do ich przestrzegania .
Mam świadomość , że przestrzeganie wprowadzonych zasad ma służyć ochronie życia i zdrowia osób
pracujących i biorących udział
w zajęciach i może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo tych osób.
Ponadto oświadczam, że nie zaobserwowałem/am u mojego dziecka
uczestniczącego w zajęciach Akademii CHEER ANGELS żadnych niepokojących objawów chorobowych
takich jak : gorączka, duszności, kaszel, wysypka, biegunka i zgodnie z moją wiedzą, dziecko nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka lub u kogoś z
osób mających bezpośredni kontakt z dzieckiem, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym
Akademię CHEER ANGELS.

___________________________
[DATA i PODPIS]
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