
 

 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W KURSACH INSTRUKTORSKICH 

W DOSKONAL CENTRUM EDUKACJI I SPORTU 

 

1. Centrum Edukacji i Sportu DOSKONAL prowadzi kursy instruktorów rekreacji 

ruchowej lub instruktorów sportu w zakresie różnych dyscyplin. 

2. Rezerwacji zajęć można dokonywać telefonicznie, osobiście w biurze DOSKONAL  

lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: biuro@doskonal.pl 

3. DOSKONAL realizuje kursy w dwóch formach jako tzw. kurs intensywny 

trwający od 4 do 7 kolejnych dni w zależności od dyscypliny lub tzw. weekendowy 

trwający 3 kolejne weekendy (sobota i niedziela). 

4. Kandydatem na kurs jest osoba, która zadeklarowała chęć udziału w kursie w 

określonym terminie, ale nie dokonała wpłaty zaliczki. 

5. Uczestnikiem jest osoba, która zarówno zadeklarowała chęć udziału w kursie w 

określonym terminie, jak również wpłaciła pełną kwotę lub dokonała przedpłatę 

na wskazany numer konta bankowego. 

6. Uczestnik kursu zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wpłaty najpóźniej 

do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.  

7. Kryterium, które decyduje o kolejności zapisów na listę uczestników kursu jest 

data dokonania wpłaty na konto. 

8. Uczestnicy kursu powiadamiani są drogą mailową bądź telefoniczną o dokładnym 

miejscu i godzinie rozpoczęcia kursu 4 dni przed planowaną datą rozpoczęcia. 

9. Uczestnicy kursu spotykają się z osoba szkolącą w wyznaczonych miejscach.  

10. Cena kursu nie zawiera opłaty za korzystanie z  obiektów sportowych przez 

Kursanta. Kursant zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym biletem 

wstępu.  

11. DOSKONAL zastrzega  możliwość zmiany terminu bądź  całkowitego odwołania 

kursu w sytuacji gdy nie zostanie utworzona grupa z powodu zbyt małej ilości 

uczestników.  

12. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia 

zajęć, w miarę możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się 

odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa, zostanie ustalony 

nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z kursu i zwrot wpłaconej 

kwoty.  

13. W sytuacji, gdy kurs się nie odbędzie DOSKONAL zobowiązuje się do 

informowania osób chętnych o kolejnych planowanych terminach kursu w 

zakresie wskazanej dyscypliny sportu.  

14. DOSKONAL wraz z osobą szkolącą nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania kursu wynikające z nie 

podporządkowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 

15. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za kurs nie podlega 

zwrotowi. 



 

 

16. Doskonal zezwala uczestnikom na rezygnację z uczestnictwa w kursach 

instruktorskich pod następującymi warunkami: 

- do 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu następuję zwrot całej wpłaconej 

kwoty 

- do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu następuje zwrot kwoty w 

wysokości połowy zaliczki  

- poniżej  14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu zaliczka nie podlega 

zwrotowi. 

17. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio 

przez Organizatora kursu, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

niniejszym Regulaminie. 

18. Opłacenie kursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu DOSKONAL. 

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2.06.2014 i obowiązuje do chwili 

obecnej. 

 

 


