REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNO-SPORTOWYCH „EDUKACJA SPORTOWA”
W ramach działalności MMG s. c - M. Grygorczuk, M. Grygorczuk, 15-808 Białystok, ul. Jaworowa 7,
właściciela marki LASTAG 2.0. Centrum Rozrywki i Sportu (dalej jako Usługodawca) zostają zorganizowane
warsztaty edukacyjno-sportowe „Edukacja Sportowa ” (dalej jako Kurs) polegający na zaznajomieniu
uczestników z bezpiecznym i prawidłowym wspinaniem na sztucznej ściance wspinaczkowej oraz z zasadami
gry i zasadami użytkowania sprzętu do gry w paintball laserowy w obiekcie znajdującym się na ul.
Przędzalnianej 60, 15-688 Białystok.

1. Kurs trwa jeden dzień, zajęcia objęte programem kursu, których szczegółowy wykaz znajduje się w
Harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 12:00 – 22:00, w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 22:00 .
2. Udział w Kursie może wziąć każda osoba, która ukończyła 18 lat, a za zgodą rodziców wyrażona na
piśmie, poniżej 18 lat (dalej jako Uczestnik/Uczestnicy) po uiszczeniu opłaty wpisowej 25PLN.
3. Uczestnik jest świadom ryzyka związanego ze swoim udziałem w Kursie, w tym ryzyk
epidemiologicznych.
4. LASTAG 2.0. w ramach Kursu zapewnia uczestnikom możliwość nauki wspinaczki na sztucznej
ściance wspinaczkowej oraz naukę gry w paintball laserowy w asyście osób doświadczonych w
obsłudze urządzeń oraz akcesoriów do wspinania oraz gry w paintball laserowy. Osoby te są
wyznaczane każdego dnia poprzez ogłoszenie w recepcji/inny zwyczajowo przyjęty sposób. Osoba
odpowiadająca za instruktaż i asekuracje na sztucznej ściance wspinaczkowej ma za zadanie
wspomagać proces ćwiczenia , poprawiać i zwracać uwagę na ewentualne błędy co do techniki.
Pracownik odpowiedzialny za sekcje gry w paintball laserowy ma za zadanie przeprowadzić zajęcia
sportowe pełny instruktaż oraz zasady działania sprzętu do gry.
5. W razie wystąpienia złego samopoczucia oraz innych dolegliwości zdrowotnych Uczestnik jest
zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania wykonywanych ćwiczeń i poinformowania o
dolegliwościach osobę z obsługi obiektu.
6. Każdy uczestnik obowiązany jest dostosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych
obowiązujących na terenie obiektu.
7. Usługodawca zapewnia Uczestnikowi dostęp do środków dezynfekcyjnych.
8. Na ternie całej placówki obowiązuje zachowanie bezpiecznych, minimum 2 metrowych odległości
między uczestnikami wydarzenia.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
10. Każdy z uczestników kursu ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu z dnia 1 marca 2021 r., co potwierdzi własnoręcznym podpisem na liście obecności
wyłożonej w recepcji placówki, w każdym dniu pobytu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się go przestrzegać.

…...………………………………..
(data i podpis)
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