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Regulamin uczestnictwa  
 
I. UCZESTNICTWO W TRENINGU INDYWIDUALNYM 
 
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez TIME4S Radosław Sekieta ul. 
Ciasna 4m1, 93-547 Łódź, NIP 728-236-13-55 jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, 
zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 
2. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy zajęć bez prawa zwrotu 
wniesionych opłat. 
 
3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez TIME4S Radosław Sekieta mogą być jedynie osoby 
pełnoletnie, które przestrzegają Regulamin (lub osoby nieletnie tylko i wyłącznie za zgoda i przy 
obecności ćwiczącego dorosłego opiekuna oraz zgodą organizatora lub prowadzącego zajęcia po 
wcześniejszym uzgodnieniu) oraz uregulowali opłatę zgodnie z aktualną ceną za zajęcia. 
 
4. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wskazana jest punktualność. 
 
5. TIME4S Radosław Sekieta ma prawo do wykluczenia z zajęć osobę, której zachowanie zakłóca 
rażąco przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez możliwości zwrotu wpłaconych 
pieniędzy za zajęcia. 
 
6. Zajęcia realizowane są przez cały rok (termin oraz czas realizacji ustalany indywidualnie). W 
przypadku jakichkolwiek zmian wcześniej ustalonych terminów lub niemożności realizacji usługi 
opłata zostanie zwrócona w całości lub przeniesiona na wspólnie ustalony inny termin. 
 
7.Kategorycznie zabrania się fotografowania oraz nagrywania zajęć bez zgody organizatora 
TIME4S Radosław Sekieta. 
 
 
II. BEZPIECZEŃSTWO 
 
1. TIME4S Radosław Sekieta nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i 
nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy TIME4S Radosław 
Sekieta lub osób działających z jej ramienia. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własna zgodę 
oraz akceptują wszystkie postanowienia regulaminu. 
 
2. TIME4S Radosław Sekieta odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania 
zajęć. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni, korytarzy, terenu wokół realizowanych 
zajęć odpowiadają uczestnicy. 
 
3. TIME4S Radosław Sekieta nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje 
możliwość zabrania drogocennych fantów ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży 
TIME4S Radosław Sekieta jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnik zajęć 
lub pełnoprawny opiekun powinien poinformować trenera o kradzieży od razu po stwierdzeniu, że 
miała ona miejsce. 
 
4. Zabrania się przebywania na terenie realizowanych zajęć bez wiedzy i zgody instruktora. 
Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom trenera. 
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5. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkody poczynionej przez uczestnika zajęć ponosi 
on sam lub prawny opiekun (w przypadku osoby nieletniej). 
 
6. Zabrania się wnoszenia na teren hali (dotyczy obiektu RKS Łódź - hala) jedzenia oraz ciepłych 
napoi. 
 
7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscu do tego przeznaczonym. 
 
8. Na terenie obiektów RKS Łódź obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania używek. 
 
9. Do pomieszczeń RKS Łódź zabrania się wprowadzania zwierząt. 
 
 
 
IV. SYSTEM PŁATNOŚCI 
 
1. Cena za trening indywidualny  jest opłatą stałą i wynosi 99zł brutto/trening. 
 
2. W wyjątkowych sytuacjach TIME4S Radosław Sekieta zastrzega sobie możliwość zmiany ceny 
za zajęcia. 
 
3. Wnoszenie opłat możliwe jest w następującej formie 

• gotówką (bezpośrednio na zajęciach), 
• poprzez automatyczne przekierowanie do płatności, 
• przelewem na konto:  

TIME4S Radosław Sekieta 

ul. Ciasna 4m1 

93-547 Łódź 

mBiznes konto Standard 

05 1140 2004 0000 3802 7585 3040 

• z dopiskiem TIME4S TRENING  imię i nazwisko uczestnika (nabywcy) 
 

 
V. ZAPISY 
 
1. Udział osoby nieletniej na zajęciach - wymagana jest obecność opiekuna podczas trwania 
treningu. 
 
 
VI. REZYGNACJA I REKLAMACJE 
 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego okresu 
wypowiedzenia liczonego wstecz od dnia planowanej realizacji treningu.  
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2. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik jest zobowiązany do 
poinformowania o tym mailowo biuro@time4s.pl lub telefonicznie zgodnie z okresem 
wypowiedzenia. 
 
3. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres TIME4S Radosław Sekieta ul.Ciasna 
4m1 93-547 Łódź lub mailowo na adres biuro@time4s.pl. 
 
 
VII. SPRAWY OGÓLNE 
 
1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji TIME4S 
Radosław Sekieta w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych 
organizowanych przez firmę TIME4S Radosław Sekieta lub jej partnerów. 
 
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TIME4S Radosław Sekieta 
w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 
 
3. Uzyskanie dodatkowych informacji możliwe jest bezpośrednio pod numerem telefonu 501 894 
154 Radosław Sekieta oraz mailowo biuro@time4s.pl. 
 
4. W związku z obecną sytuacją pandemii COVID-19 zwracamy się z uprzejmą prośbą do 
wszystkich uczestników o stosowanie sie do aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń. 
 


