Regulamin Roll Masters - Szkoły jazdy na rolkach
Zasady ogólne

1. Organizatorem zajęć sportowych jest Szkoła jazdy na rolkach Roll Masters.
2. Za prawidłowy przebieg zajęć odpowiada instruktor Krzysztof Zyborowicz, założyciel
szkoły jazdy na rolkach Roll Masters, posiadający certyfikat Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich.
3. Zajęcia odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Szkołę jazdy na rolkach Roll
Masters.
4. Data, czas i miejsce zajęć podane są na stronie www.RollMasters.pl.
5. Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką o równej godzinie rozpoczęcia zajęć.
6. Zajęcia trwają jedną godzinę zegarową, 60 minut.
7. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na zajęcia przez stronę www.rollmasters.pl.
8. Aby zapisać się na zajęcia, wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie
www.rollmasters.pl.
9. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia godzinę przed zajęciami, gdy na dane zajęcia będzie
zapisanych mniej niż 2 osoby.
10. Uczestnik powinien zgłosić nieobecność na danych zajęciach przez stronę
www.rollmasters.pl przynajmniej 3 godziny przed rozpoczęciem danych zajęć.
11. W przypadku, gdy uczestnik nie zgłosi nieobecności na stronie, system automatycznie
uznaje zajęcia za odbyte. Tym samym ściągając mu z konta 1h z karnetu. W przypadku, gdy
na koncie brak jest karnetu, na koncie powstanie zaległość w wysokości 40 zł za pojedyncze

zajęcia.
12. W przypadku, gdy uczestnik nie pojawi się na zapisanych zajęciach ponownie, system
automatycznie usunie danego uczestnika z listy zapisanych na stałe osób.
13. Zaległość na koncie należy uregulować w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
powstania zaległości.
14. Na zajęciach obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
15. O zmianie lokalizacji bądź godziny rozpoczęcia zajęć, uczestnicy zostaną poinformowani
najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć przez stronę www.RollMasters.pl. Wyjątki
stanowią przypadki nieprzewidziane i niezależne od Szkoły Jazdy na Rolkach Roll Masters.
16. Podczas zajęć uczestnicy mają obowiązek posiadania założonego kasku i pełnego
kompletu ochraniaczy, w tym ochraniacze na łokcie, nadgarstki i kolana.
17. W przypadku nie zastosowania się do noszenia kasku bądź któregokolwiek z
ochraniaczy, organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas
zajęć.
18. W przypadku wyrządzenia szkody, zniszczenia, bądź dewastacji miejsca zajęć,
uczestnik bądź uczestnicy zobowiązani są pokryć koszty naprawy i do przywrócenia miejscu
pierwotnego stanu.
19. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania zapięć w rolkach na zajęciach w salach
gimnastycznych. Można je zakryć wełnianą getrą, grubą skarpetą bądź innym materiałem
zaakceptowanym wcześniej przez instruktora, bądź kupionym u niego na zajęciach.og
20. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, kultury osobistej i
zdyscyplinowania oraz wykonywania poleceń instruktora.
21. Instruktor ma prawo do wyproszenia z zajęć osób przeszkadzającym w prowadzeniu
zajęć, zakłócającym porządek lub w jakikolwiek sposób naruszającym niniejszy regulamin,
bez zwrotów kosztów za zajęcia.
22. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem
środków odurzających.
23. Zarejestrowanie się na stronie www.RollMasters.pl jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Roll Masters w celach informacyjnych i
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (U.2015.2135 j.t.).
24. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
25. Uczestnicy we własnym zakresie wykonują kontrolne badania lekarskie.

26. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości,
bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości
prowadzącemu zajęcia.
27. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek
poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
28. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią
zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych
przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
29. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji
zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach i zwrócenie pieniędzy
za zajęcia przez organizatora.
30. W celach promocyjnych możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze
udział uczestnik.
31. W przypadku braku akceptacji publikacji zdjęć ze strony uczestnika, na którym widoczny
jest dany uczestnik, możliwe jest zasłonięcie bądź zamazanie twarzy uczestnikowi,
programem do obróbki zdjęć.

Płatności i karnety

1. Cennik zajęć grupowych podany jest na stronie www.RollMasters.pl.
2. Jednorazowe wejście obejmuje jedną godzinę na zajęciach.
3. Płatności za zajęcia można dokonać gotówką przed lub po zajęciach, przez stronę
www.RollMasters.pl lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy:
Roll Masters
ul. Moniuszki 6/17
11-400 Kętrzyn
NIP: 7422270636
REGON: 387622374
Nr konta: 30 1160 2202 0000 0004 8058 5309
4. W tytule należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz datę i godzinę opłacanych zajęć.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku zajęć i do poinformowania
uczestników o danej zmianie przez stronę www.RollMasters.pl.

6. Wszystkie karnety są imienne, tym samym wykupione godziny, nie mogą zostać
przeniesione na inne osoby.
7. W przypadku pomyłki w zakupie karnetu, prosimy o kontakt z nami przez e-mail
rollmasters.olsztyn@gmail.com lub nr. tel. 666 026 439
8. W przypadku gdy, uczestnik nie ma zakupionego karnetu w czasie rozpoczęcia zajęć,
może zakupić karnet do końca dnia, w którym zajęcia się odbyły, wtedy karnet zaliczy
zajęcia z tego dnia.
9. W przypadku, gdy karnet zostaje zakupiony dzień po zajęciach, zaległość z poprzednich
zajęć należy opłacić kwotą za jednorazowe zajęcia, czyli 40 zł.
10. Nieopłacone zajęcia, można opłacić jedynie kwotą za wejście jednorazowe
11. Po rozpoczęciu zajęć obejmujących zakup, kursantowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
12. Reklamacje należy złożyć pod adresem mailowym: rollmasters.olsztyn@gmail.com
13. Proces reklamacyjny może potrwać do 14 dni, w zależności od informacji dostarczonych
przez konsumenta.
14. Karnet 4h obejmuje 4 godziny zegarowe na zajęciach grupowych z instruktorem.
15. Karnet 8h obejmuje 8 godzin zegarowych na zajęciach grupowych z instruktorem.
16. Uczestnik ma 30 dni na realizację karnetów 4h i 8h.
17. Karnet OPEN i FAMILY OPEN obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy, od 1 do ostatniego
dnia danego miesiąca.
18. W trakcie trwania karnetu OPEN uczestnik ma prawo uczęszczać na wszystkie zajęcia
organizowane przez Roll Masters, odpowiadającym wiekowi i poziomie jazdy uczestnika.
19. Karnet FAMILY OPEN obejmuje maksymalnie 4 członków rodziny.
20. W trakcie trwania karnetu FAMILY OPEN uczestnicy wpisani do danego karnetu mają
prawo uczęszczać na wszystkie zajęcia organizowane przez Roll Masters, odpowiadającym
wiekowi i poziomie jazdy danego uczestnika.

Wypożyczalnia sprzętu
1. Chęć wypożyczenia sprzętu należy zgłosić do 3 godzin przed danymi zajęciami.
2. Zgłoszenie należy kierować przez stronę www.rollmasters.pl przy zapisach na dane
zajęcia.

3. Cennik wypożyczenia sprzętu jest podany na stronie www.rollmasters.pl w zakładce
Zajęcia, podpunkt Wypożyczalnia sprzętu.
4. W przypadku gdy uczestnik zgłasza nieobecność na zajęciach, musi też zgłosić
odwołanie chęci wypożyczenia sprzętu drogą mailową pod adresem
rollmasters.olsztyn@gmail.com . W przypadku, gdy uczestnik nie zgłosi odwołania, będzie
musiał zapłacić koszty wypożyczenia sprzętu.
5. Za zniszczenie sprzętu w trakcia trwania zajęć odpowiada osoba, który zgłaszała chęci
wypożyczenia sprzętu. Następnie koszty naprawy pokrywa uczestnik.

Zapisy na zajęcia
1.

Zajęcia Indywidualne

1. Cennik zajęć indywidualnych podany jest na stronie www.RollMasters.pl.
2. Karnety na zajęcia grupowe nie obejmują zajęć indywidualnych.
3. Miejsce i czas zajęć jest ustalany indywidualnie między uczestnikiem a instruktorem.
4. Pakiet 5 lekcji opłacane są przed rozpoczęciem pierwszej godziny.
5. Pakiet 5 lekcji ważny jest przez 60 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć.
6. Niewykorzystane zajęcia z pakietu po upływie jego ważności przepadają i nie podlegają
zwrotowi.

Wypożyczalnia sprzętu rolkarskiego
1. Szkoła Jazdy na Rolkach Roll Masters wypożycza rolki, ochraniacze i kaski jedynie na
zajęcia organizowane przez wyżej wymienioną Szkołę.
2. Cennik i informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu są dostępne na stronie
www.rollmasters.pl/home/wypozyczalnia
3. Za uszkodzenie sprzętu podczas trwania jego wypożyczenia odpowiada
kursant/uczestnik.

4. W przypadku uszkodzenia sprzętu, kursant/uczestnik jest zobowiązany do zakupienia
uszkodzonej części bądź w przypadku całkowitego uszkodzenia sprzętu, kupienia nowego o
równowartej cenie bądź wyższej.
5. Zgłoszenie chęci wypożyczenia sprzętu należy zgłosić najpóźniej 2 godziny przed
zajęciami.

Polityka Prywatności
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Zyborowicz Roll
Masters z siedzibą w Kętrzynie 11-400 przy ul. Moniuszki 6/17,
e-mail:rollmasters.olsztyn@gmail.com. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są
tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy
cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą
prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz
zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z
przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy.
Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.
3. Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym
ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach
administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
4. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych.
Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i
ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności
profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można
wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub
Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie

