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REGULAMIN 
UCZESTNICTWA, ZAPISÓW ORAZ PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 

W KLUBIE ŁUCZNICZYM ROBIN HOOD 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach 

a) W zajęciach w klubie łuczniczym Robin Hood mogą brać udział osoby w wieku od 13 roku życia bez górnej 

granicy wiekowej.  

b) Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny. Osoby niepełnoletnie biorą 

udział w zajęciach jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

c) Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

d) Na terenie strzelnicy mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zajęciach, bez osób towarzyszących, 

chyba, że osoba prowadząca trening wyrazi na to zgodę. 

e) Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie strzelnicy. 

f) Obowiązuje całkowity zakaz spożywania oraz bycia pod wpływem napojów alkoholowych oraz innych 

substancji odurzających na terenie strzelnicy.  

g) Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 

h) Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 

i) Na terenie strzelnicy obowiązują ogólnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania, słownictwa, szacunku do 

współuczestników oraz osób prowadzących zajęcia.  

j) W przypadku rażącego naruszania regulaminu, w szczególności zasad dotyczących bezpieczeństwa, 

osoba prowadząca zajęcia ma prawo wykluczyć z zajęć uczestnika bez zwrotu kosztów zajęć.   

2. Zasady bezpieczeństwa 

a) Strzelamy jedynie z wyznaczonego miejsca w kierunku tarczy. 

b) Obowiązuje zakaz strzelania, jeżeli ktokolwiek znajduje się przed linią strzelań. Nie zakładamy strzały na łuk, 

póki wszyscy nie znajdą się za linią strzelań (nawet jeżeli łuk nie został naciągnięty). 

c) O wszelkich nieprawidłowościach i problemach ze sprzętem należy bezzwłocznie informować osobę 

prowadzącą zajęcia. 

d) Cięciwę na łuk zakładamy jedynie metodą dźwigni przez nogi (której uczymy na zajęciach) lub za pomocą 

specjalnej taśmy. Inne metody ze względów bezpieczeństwa są zakazane. 

e) Strzały z tarczy wyjmujemy pojedynczo i uważnie, zwracając uwagę czy nikt nie stoi za nami. 

f) Obowiązuje zakaz biegania po terenie strzelnicy. 

3. Zapisy, opłaty i odwoływanie zajęć 

a) Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy na poszczególne grupy. 

b) Istnieje możliwość zapisania się na cały miesiąc, zapisy ruszają w okolicach 15 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, którego zapisy dotyczą. Można również zapisać się na bieżąco na pojedyncze 

zajęcia wedle dostępności miejsc.   

c) Zapisać można się telefonicznie, poprzez wiadomość na klubowym facebooku lub bezpośrednio u 

prowadzącego zajęcia. Tymi samymi drogami można uzyskać informację o aktualnej dostępności miejsc. 

d) W przypadku braku miejsc na wybraną grupę zalecamy obserwowanie klubowej grupy na facebooku „KŁ 

Robin Hood – last minute!” gdzie umieszczane są informacje o zwolnieniu się miejsca na trening. Istnieje 

również możliwość wpisania się na listę rezerwową. 

e) Płatność za zajęcia odbywa się po odbytym treningu według stawek zamieszczonych na stronie 
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f) Istnieje możliwość płatności gotówką na miejscu, przelewem internetowym lub przelewem na telefon BLIK. O 

dane do przelewu prosimy zwracać się do prowadzącego zajęcia. 

g) Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi. Jest bezimienny i bezterminowy, w razie braku możliwości pełnego 

wykorzystania karnetu można przekazać go innemu uczestnikowi.  

h) W razie konieczności odwołania zajęć przez uczestnika należy poinformować o tym prowadzącego zajęcia 

minimum 24h przed zajęciami. 

i) W przypadku czterokrotnego odwołania zajęć w ciągu roku na mniej niż 24h przed zajęciami prowadzący 

zajęcia może wprowadzić płatność z góry przy zapisach na kolejne zajęcia. 

j) W przypadku niepojawienia się na zajęciach bez wcześniejszego odwołania treningu prowadzący zajęcia 

może wprowadzić płatność z góry od razu przy kolejnym zapisie. 

k) Płatność z góry nie dotyczy osób korzystających z oferty grupy „KŁ Robin Hood – last minute!” 

4. Dane osobowe 

a) Klub Łuczniczy Robin Hood z siedzibą w Warszawie przy ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa, 

reprezentowany przez P. Alicję Żarnowiecką jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe zawarte 

w oświadczeniach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. Podanie przez uczestników 

przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne acz konieczne, do udziału w zajęciach.  

b) Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, 

uaktualnienia lub sprostowania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. Dane osobowe 

uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie 

są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed 

nieuprawnionym dostępem. 

c) W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna, że jego dane są 

przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

d) Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

e) Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w 

postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach 

www Administratora lub przekazywane mediom.  

f) Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a 

zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy 

miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych 

lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Osoby, których dane 

dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania i usuwania. Wcześniej 

wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie. 

5. Postanowienia końcowe 

a) Klub Łuczniczy Robin Hood zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

b) Klub Łuczniczy Robin Hood nie ubezpiecza uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z winy Klubu oraz osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie zajęć w klubie. 

c) Wszelkie spory pomiędzy prowadzącymi zajęcia a uczestnikami rozstrzyga właściciel Klubu Łuczniczego 

Robin Hood. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/-a ................................….................................................... 

(Imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin zajęć łucznictwa i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w zajęciach biorę 

udział na własną odpowiedzialność i nie mam żadnych przeciwwskazań do 

udziału w nich. 

 

         

……………………………………………       

………………………………………… 

Miejscowość i data                                                                 Czytelny podpis 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………................................ 

………………………………………………………………………………………. 

E-mail kontaktowy: ……………………………………………………………….. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………… 


