
ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE – REGULAMIN

1. Organizatorem zajęć zorganizowanych jest Park17 Sp. z o. o. („Park17”), ul. J. Chodkiewicza 17, 85-
056 
Bydgoszcz, NIP:967-13-84-191
2. W zajęciach zorganizowanych mogą uczestniczyć dzieci, które ukończyły 5 rok życia.
3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach tylko za pisemną zgodą rodzic/opiekuna prawnego,
dostarczoną pracownikowi obiektu Park17. Zgoda może zostać udzielona jedynie na formularzu 
dostępnym w recepcji „Park17” bądź też pobranego ze strony www.Park17.pl
4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć jest zobowiązany do przebywania w obiekcie Park17 w 
trakcie trwania zajęć, jeżeli uczestnik nie ma ukończonego 14 roku życia.
5. Uczestnika obowiązuje strój sportowy na zajęciach wraz z obuwiem sportowym lub antypoślizgo-
wymi skarpetami, w zależności od rodzaju zajęć.
6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania się, do wskazówek trenera.
7. Uczestnik może zostać odsunięty od zajęć, jeżeli nie stosuje się do uwag i wskazówek lub swoim 
zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych osób uczestniczących w zajęciach. W takim przypadku 
Park17 nie dokonuje zwrotu kosztów poniesionych za zajęcia.
8. Uczestnicy zajęć mogą wejść do obiektu Park17 najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem za-
jęć i opuścić obiekt nie później niż 15 minut po ich zakończeniu.
9. Na zajęcia zorganizowane obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc, której można dokonać oso-
biście w recepcji Park17, telefonicznie lub mailowo na adres urodziny@park17.pl
10. Brak rezerwacji miejsca na zajęcia może skutkować niemożliwością uczestniczenia w nich z powo-
du braku dostępnych miejsc.
11. Rezerwacji nie muszą dokonywać uczestnicy zajęć z wykupionym miesięcznym karnetem wstępu, 
gdyż dla takich osób miejsce na zajęciach jest zagwarantowane.
12. Park17 nie zwraca kosztów poniesionych za zakupiony karnet w przypadku nieobecności na 
zajęciach.
13. Grupa na zajęciach zorganizowanych może liczyć maksymalnie 15 osób.
14. Cennik zajęć grupowych dostępny jest w recepcji Park17.
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