
 

REGULAMIN STUDIA GRAWITACJA SPORT ACADEMY 

§ 1 

Pojęcia i postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z obiektu studia  GRAWITACJA 

SPORT ACADEMY (zwanego dalej „studio”) położonego przy ul. Okulickiego 7/9 w 

Piasecznie, wynajmowanego przez Stowarzyszenie „Klub Sportowy Grawitacja” (zwanego 

dalej „Stowarzyszeniem”). 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „studiu tanecznym”, chodzi o obiekt, który składa się z 

sześciu sal treningowych, korytarza, łazienek i szatni, których rzut stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „szatni”, chodzi o ogólnodostępne pomieszczenie 

(zamykane jedynie na klamkę), w którym znajdują się ławki oraz wieszaki na odzież 

wierzchnią i które pełni rolę przebieralni. 

4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Zarządzie Stowarzyszenia”, chodzi o Zarząd 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Grawitacja”. 

§ 2 

Warunki korzystania ze studia  

Ze studia korzystać mogą członkowie Stowarzyszenia oraz rodzice lub opiekunowie prawni 

członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §2, pkt. 2. 

1. Ze studia korzystać mogą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, którzy: 

a. terminowo opłacają składki członkowskie; 

b. zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują wszystkie jego punkty. 

2. Korzystanie ze studia przez osoby niebędące członkami Stowarzyszenia możliwe jest 

jedynie za zgodą Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Korzystanie ze studia odbywa się poprzez: 

a. uczestnictwo w zajęciach grupowych organizowanych przez Stowarzyszenie; 

b. uczestnictwo w zajęciach indywidualnych organizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

c. uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, wykładach i innych formach 

aktywności organizowanych przez Stowarzyszenie na terenie studia; 



 
d. wynajem sali tanecznej w celach takich jak m.in. organizacja urodzin, 

przeprowadzenie lekcji WF, poprowadzenie szkolenia, itp; 

e. wejście na salę taneczną zgodnie z regulaminem samodzielnego korzystania z 

sali tanecznej; 

f. pobyt na terenie studia w celach innych niż wyżej wymienione – np. podczas 

odbierania dziecka z zajęć, podczas oczekiwania na zakończenie zajęć, podczas 

zebrania dla rodziców, itp. 

4. Wszystkie osoby korzystające ze studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i 

przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej. 

5. Wszystkie osoby korzystające ze studia zobowiązane są do użytkowania pomieszczeń studia 

i wyposażenia studia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i 

wskazówek obsługi studia.  

6. Wszystkie osoby korzystające ze studia zobowiązane są do dbania o czystość na terenie 

całego studia - zarówno w salach tanecznych, w szatniach jak i w łazienkach. 

7. Wszystkie osoby korzystające ze studia zobowiązane są do poszanowania mienia należącego 

do Stowarzyszenia. 

8. Na terenie studia obowiązuje sportowe obuwie – inne od obuwia zewnętrznego. W obuwiu 

zewnętrznym można przebywać jedynie w korytarzu studia i w recepcji klubu. 

9. Osoby, które mają zamiar korzystać z terenu studia na obszarach niewymienionych w §2, 

pkt. 9, zobowiązane są do zmiany obuwia, która polega na pozostawieniu obuwia 

zewnętrznego w wyznaczonych miejscach przy wejściu do studia lub schowania go do 

prywatnej torby/worka i założeniu czystego, zmiennego obuwia sportowego lub ćwiczeniu 

w skarpetkach lub na boso. 

10. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za obuwie pozostawione przy wejściu do 

studia. 

11. Osoby oczekujące na zajęcia lub odbiór dzieci przebywają w miejscach do tego 

wyznaczonych, nie zakłócając porządku w obiekcie. 

12. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić wstępu do studia członkowi 

Stowarzyszenia, który narusza Regulamin Klubu, nie wypełnia obowiązków członkowskich 

lub narusza Statut Stowarzyszenia. 

13. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić wstępu lub nakazać opuścić studio osobie: 

a. która nie stosuje się do niniejszego Regulaminu lub poleceń obsługi studia; 

b. która zachowuje się agresywnie lub w sposób niesubordynowany; 

c. której zachowanie sugeruje pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; 



 
d. której zachowanie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających 

w studiu lub wyposażenia obiektu; 

e. która narusza porządek publiczny. 

14. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz: 

a. wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie 

alkoholu bądź innych środków odurzających; 

b. wnoszenia papierosów, napojów alkoholowych i innych środków odurzających; 

c. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków 

odurzających; 

d. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu; 

e. przebywania zwierząt bez wyraźnej zgody obsługi studia; 

f. wieszania ulotek i materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Zarządu 

Stowarzyszenia. 

15. Osoby korzystające ze studia, które w skutek niewłaściwego zachowania lub 

korzystania z obiektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem doprowadziły do 

powstania szkody lub zniszczenia mienia zobowiązane są do przywrócenia stanu 

pierwotnego, tj. sprzed momentu szkody, poprzez poniesienie kosztów naprawy, wymianę 

lub zakup nowego elementu wyposażenia. 

16. Za szkody i zniszczenia spowodowane przez członka Stowarzyszenia, którzy nie 

ukończył 18 roku życia, powstałe w skutek niewłaściwego zachowania lub korzystania z 

obiektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem odpowiadają rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

17. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ubrania, pieniądze i przedmioty, w 

tym rzeczy wartościowe, pozostawione bez nadzoru na terenie studia, również 

pozostawionych w szatniach na czas trwania zajęć. 

18. Osoby korzystające ze studia nie mają obowiązku pozostawiania prywatnych rzeczy w 

szatniach i mają prawo wnieść je na salę treningową na czas trwania zajęć. 

19. Rzeczy znalezione na terenie studia przechowywane są w ogólnodostępnym 

pomieszczeniu w wyznaczonym do tego miejscu przez okres jednego miesiąca od daty 

znalezienia. Rzeczy, które nie zostaną odebrane w terminie jednego miesiąca od daty 

zgubienia, przekazywane są na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć. 

20. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, Zarząd 

Stowarzyszenia nie ponosi odpowiedzialności. 



 
§ 3 

Warunki korzystania z sal akrobatycznych 

1. Przez salę akrobatyczną rozumie się salę treningową, w której znajduje się sprzęt 

akrobatyczny – taki jak materace sportowe, ścieżka akrobatyczna, odskocznia lub inne 

przyrządy treningowe wykorzystywane podczas zajęć akrobatyki sportowej. 

2. Warunkiem udziału w zajęciach akrobatyki jest regularne opłacanie składek 

członkowskich, zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego 

punktów. 

3. Akceptując regulamin, rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć akrobatyki, oświadcza, 

iż: 

a. jest świadomy, że zajęcia z akrobatyki są zajęciami o podwyższonym ryzyku 

urazów i kontuzji; 

b. przyjmuje do wiadomości, że zajęcia z akrobatyki cechuje konieczność pełnej 

koncentracji, wykonywania tylko i wyłącznie poleceń instruktora, a stopień 

trudności zajęć jest wyższy w porównaniu do zajęć tanecznych; 

c. jest świadomy, że niestosowanie się przez uczestnika zajęć do poleceń 

prowadzącego zajęcia może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu uczestnika 

zajęć. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego korzystania z sali akrobatycznej. 

5. Zajęcia na sali akrobatycznej odbywają się jedynie w obecności instruktora/trenera. 

6. Wejście grupy na salę odbywa się wyłącznie za zgodą instruktora/trenera. 

7. Podczas zajęć akrobatyki uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich 

poleceń instruktora. 

8. Skoki akrobatyczne wykonywać można jedynie za zgodą instruktora/trenera lub na jego 

polecenie. 

9. Na sali akrobatycznej obowiązuje zakaz używania sprzętu akrobatycznego, w tym 

przyborów sportowych, bez wyraźnej zgody prowadzącego zajęcia. 

10. Za szkody i zniszczenia mienia, w tym sprzętu akrobatycznego, powstałe w wyniku 

niestosowania się przez uczestnika zajęć akrobatyki do poleceń prowadzącego zajęcia 

odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zajęć. 

11. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika 

zajęć akrobatyki, wynikający z przyczyn niezawinionych przez Stowarzyszenie, a w 

szczególności z powodu: 

a. stanu zdrowia uczestnika zajęć; 



 
b. nie stosowania się przez poszkodowanego lub przez innego uczestnika zajęć do 

wskazówek i poleceń prowadzącego zajęcia, instruktora lub innego pracownika 

Stowarzyszenia; 

c. korzystania przez poszkodowanego lub przez innego uczestnika zajęć ze sprzętu 

akrobatycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, lub 

regulaminu studia, Zarząd Stowarzyszenia „Klub Sportowy Grawitacja” nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§ 4 

Zasady zapisów na zajęcia taneczne 

1. Zapisy na zajęcia taneczne odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system 

zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej grawitacja.com.pl. 

2. Zapisy drogą elektroniczną polegają na dodaniu do koszyka wybranych zajęć i wypełnieniu 

formularza zgłoszeniowego. 

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na podaniu danych osobowych uczestnika 

zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich również danych osobowych opiekuna prawnego, 

oraz założenia konta na platformie obsługującej zapisy. 

4. Rezerwacji miejsca w grupie można dokonać jedynie poprzez uiszczenie jednorazowej 

bezzwrotnej opłaty aktywującej członkostwo oraz uiszczenie składki członkowskiej za 

pierwszy miesiąc członkostwa w Stowarzyszeniu. 

5. W przypadku zapisu na zajęcia i braku uiszczenia opłaty aktywującej członkostwo lub 

składki członkowskiej zapisujący się automatycznie zostaje przeniesiony na listę rezerwową 

danej grupy. 

6. Pierwszeństwo zapisu przysługuje osobom, które w momencie zgłoszenia dokonają 

płatności za składkę członkowską i opłatę aktywującą członkostwo, nawet jeśli ich zapis jest 

dokonany później niż zapis osoby, która nie uiściła powyższych należności. 

7. W przypadku kolizji zgłoszeń, o kolejności zapisu decyduje czas zgłoszenia określony przez 

system informatyczny z dokładnością co do sekundy. 

8. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona i waha się od minimum 8 osób do maksimum 30 

osób. 

http://www.grawitacja.com.pl/


 
9. Każdy ma prawo do skorzystania z pierwszej lekcji próbnej, bezpłatnej w przypadku braku 

wyrażenia chęci kontynuowania nauki po jej odbyciu, płatnej w przypadku wyrażenia chęci 

kontynuacji. Po jej odbyciu należy skontaktować się z biurem Klubu w celu wyrażenia chęci 

kontynuacji.. Zapis przez system elektroniczny na taką lekcję nie jest równorzędny z 

przyjęciem w poczet członków klubu, ani z zapisem na zajęcia i nie daje gwarancji miejsca 

w grupie. Dopiero po odbyciu lekcji próbnej wnioskujący deklaruje chęć udziału w zajęciach 

(lub jej brak). W sytuacji braku miejsc w grupie, do której wnioskujący planował się zapisać, 

Stowarzyszenie zaproponuje alternatywną grupę, możliwie najbardziej zbliżoną do 

pierwszego wyboru wnioskującego. 

10. Warunkiem otrzymania tytułu członka Stowarzyszenia jest: 

a. zapoznanie się i akceptacja treści Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Klubu 

Sportowego Grawitacja, Regulaminu Studia Grawitacja Sport Academy oraz 

Regulaminu uiszczania składek członkowskich; 

b. uiszczenie jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywującej członkostwo; 

c. oddanie w recepcji Klubu wypełnionego i podpisanego (w przypadku osób 

niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego) wniosku o 

przyznanie członkostwa. 

11. Po spełnieniu warunków określonych w §3, pkt. 10, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje 

decyzję w formie uchwały o wpisaniu wnioskodawcy na listę członków-uczestników 

Stowarzyszenia. 

12. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość nie otworzenia grupy treningowej z dowolnej 

przyczyny. W przypadku nie otworzenia zajęć grupy, na którą możliwe były zapisy on-line 

Stowarzyszenie ma obowiązek zaproponować wnioskującemu zapis do innej grupy, 

możliwie najbardziej zbliżonej do grupy pierwotnej. W przypadku braku akceptacji nowej 

grupy przez wnioskującego, ma on prawo do zwrotu opłaty aktywującej członkostwo oraz 

składki członkowskiej wniesionej na poczet pierwszego miesiąca zajęć. 

  



 
§ 5 

Zasady uczestnictwa w zajęciach 

1. Wstęp na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie mają jedynie członkowie 

Stowarzyszenia, którzy znajdują się na liście uczestników zajęć oraz którzy mają opłaconą 

składkę członkowską za dany miesiąc. 

2. Sposób i zasady uiszczania składek członkowskich oraz wszelkich opłat związanych z 

uczestnictwem w Klubie określa Regulamin uiszczania opłat dostępny na stronie 

internetowej Klubu: grawitacja.com.pl. 

3. Kwestie związane ze zwolnieniem z opłaty członkowskiej lub zmniejszeniem jej wysokości 

określa Regulamin uiszczania opłat dostępny na stronie internetowej Klubu: 

grawitacja.com.pl. 

4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia członka 

Stowarzyszenia, który ma nieuregulowane składki członkowskie. W takiej sytuacji 

zawiadamiany jest opiekun prawny, a Członek, który nie został wpuszczony na zajęcia, 

oczekuje na odbiór opiekuna prawnego w recepcji Klubu. Po uregulowaniu należności 

członek Stowarzyszenia może kontynuować udział w zajęciach. 

5. Stowarzyszenie ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca 

przebieg zajęć, zagraża bezpieczeństwu innych uczestników lub w ewidentny sposób 

negatywnie wpływa na komfort ćwiczeń pozostałych uczestników. Wyproszenie osoby z 

zajęć z powyższych powodów nie stanowi podstawy do zwrotu lub zmniejszenia wysokości 

składki członkowskiej. 

6. Wejście grupy lub pojedynczej osoby na salę taneczną odbywa się wyłącznie za zgodą 

obsługi studia, chyba, że postanowienia pozostałych regulaminów lub dokumentów 

porządkowych Stowarzyszenia stanowią inaczej. 

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do wszystkich poleceń osoby prowadzącej 

zajęcia. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników 

Stowarzyszenia, obsługi studia oraz innych uczestników zajęć. 

9. Z uwagi na komfort i efektywność zajęć, rodzice uczestników zajęć i inne osoby 

towarzyszące nie mają prawa wstępu na salę taneczną podczas trwania zajęć poza 

wyznaczonymi do tego celu lekcjami pokazowymi lub wyraźną zgodą prowadzącego dane 

zajęcia. 

10. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia 

i picia bez wyraźnej zgody prowadzącego dane zajęcia. 



 
11. Korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz w celu nagrania choreografii 

tanecznych lub zarejestrowania przebiegu zajęć jest dozwolone jedynie za zgodą Zarządu 

Stowarzyszenia lub prowadzącego zajęcia. 

12. Publikacja treści nagranych zgodnie z §4, pkt. 11, w mediach, w tym portalach 

społecznościowych, dozwolona jest jedynie za wyraźną zgodą Zarządu. 

13. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika 

zajęć, wynikający z przyczyn niezawinionych przez Stowarzyszenie, a w szczególności z 

powodu: 

d. stanu zdrowia uczestnika zajęć; 

e. niedostosowania się przez poszkodowanego lub przez innego uczestnika zajęć 

do wskazówek i poleceń prowadzącego zajęcia, instruktora lub obsługi studia; 

f. korzystania przez poszkodowanego lub przez innego uczestnika zajęć z sprzętu 

sportowego, w tym sprzętu akrobatycznego, lub samego obiektu, niezgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

14. Reklamy, ulotki lub inne ogłoszenia można umieszczać: 

a. wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia; 

b. jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, jak tablica ogłoszeń. 

§ 6 

Ochrona prywatności 

1.  Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Grawitacja” adres: ul. Kościuszki 

49, 05-500 Piaseczno, NIP: 123-104-83-56, REGON: 140011967 

 

2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Szymon Kowalewski 

(e-mail: s.kowalewski@grawitacja.com.pl ; tel: 604 438 643) 

 

3. Dane przekazane podczas rejestracji w internetowym systemie Klubu, które są danymi 

osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europojskiego i Rady (EU) 

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

przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz 

uchylenia dyrektywy 65/46/WE, oraz przepisów ustawy o ochornie danych osobowych, oraz 

ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych 

Wykorzystane będą w celach:: 

a) rejestracji członka w elektronicznej bazie Stowarzyszenia; 

b) kontaktu z członkiem Stowarzyszenia lub jego opiekunem prawnym; 

mailto:s.kowalewski@grawitacja.com.pl


 
c) sprawozdawczych dla organów administracji publicznej; 

d) pozyskania licencji krajowych i międzynarodowych federacji i związków tanecznych, 

do których należy Stowarzyszenie; 

e) pozyskania licencji krajowych i międzynarodowych federacji i związków tanecznych, 

do których Stowarzyszenie nie należy; 

f) zgłoszenia na zawody i turnieje, w których członek Stowarzyszenia wyraził chęć startu; 

g) prezentacji członka Stowarzyszenia podczas pokazów tanecznych lub sportowych 

h) realizacji celów statutowych Klubu Sportowego „Grawitacja” 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust, 1 lit A, B, C, i F RODO. 

 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu oraz przez 

okres pełnienia przez zawodników KS „Grawitacja” funkcji związanych z uczestnictwem we 

współzawodnictwie sportowym. 

 

7. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w 

każdym czasie w takiej formie w jakiej była udzielona. 

 

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują prawo do: 

a) dostępu do danych 

b) poprawiania danych 

c) ograniczenia przetwarzania danych 

d) usunięcia danych 

 

9. Przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 

2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: 



 
a. w pierwszej kolejności: Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy „Grawitacja”, 

Regulamin Klubu Sportowego „Grawitacja” i inne przepisy porządkowe 

wydane przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwał; 

b. w przypadku braku regulacji w dokumentach wskazanych w podpunkcie a: 

przepisy ogólnokrajowe. 

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Regulamin w nowym brzmieniu zostanie 

opublikowany na stronie grawitacja.com.pl. 

4. Nowy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego publikacji na stronie 

internetowej grawitacja.com.pl 


