
REGULAMIN ZAJĘĆ „SPORTOWY UNIWERSYTET SENIORA” 

1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach w ramach programu „Sportowy Uniwersytet Seniora” 

(SUS) jest obowiązkowy dla wszystkich osób zwanych dalej Uczestnikami, które biorą udział w 

zajęciach.  

2. W zajęciach mogą brać udział mieszkańcy Katowic powyżej 60 roku życia. 

3. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Liczba osób mogących brać udział w zajęciach jest różna dla każdych zajęć i ściśle określona 

przez organizatora AZS UŚ. 

5. Udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

6. W zajęciach mogą brać udział TYLKO osoby zapisane, znajdujące się na liście instruktora.  

7. Osoby z list rezerwowych nie mogą brać udziału w zajęciach. Nieprzestrzeganie tej zasady 

będzie skutkować usunięciem z programu SUS. 

8. Zapisy prowadzone są telefonicznie w dniach i godzinach podanych na stronie 

www.senior.katowice.pl 

9. Dwie niezgłoszone nieobecności na zajęciach będą skutkowały skreśleniem z listy zajęć. 

10. Istnieje możliwość zapisu tylko na dwie grupy zajęciowe w tygodniu (np. raz na zajęcia 

gimnastyka oraz raz na zajęcia zdrowy kręgosłup). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualnym grafikiem - AZS UŚ zastrzega sobie prawo do 

zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.  

12. Zajęcia, w zależności od intensywności, trwają 45-60 minut. 

13. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę wykwalifikowanego instruktora. 

14. Uczestnik zajęć korzysta z nich na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem 

organizatora ani instruktora roszczeń z tytułu utraty zdrowia lub uszkodzeń ciała w związku z 

udziałem w zajęciach. 

15. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz odpowiedniego obuwia.  

16. W trakcie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 

prowadzącego. 

17. Instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie, która nie stosuje się do 

poleceń i nie przestrzega regulaminu. 

18. Udział w zajęciach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu dokumentacji i 

promocji projektu.  

19. Uczestnik oświadcza, że: W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, daty 

urodzenia, adresu zamieszkania oraz nr telefonu - dla potrzeb realizacji zadań w projekcie 

„Sportowy Uniwersytet Seniora”. 

20. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszych regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć. 

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia programu 

realizowanego w ramach w/w projektu. 

 


