
REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO ,,SPARTA FIT” Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady działania SZKOŁY SPORTU I SAMOOBRONY - PROTECT YOURSELF –  w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie – prowadzonego jako wydzielona jednostka organizacyjna 
FUNDACJI ,,ROSADO” z siedzibą w Białymstoku.  

2. Regulamin określa - w szczególności - organizację Klubu, prawa i obowiązki personelu Klubu, prawa i 
obowiązki zawodników Klubu, zasady ochrony danych osobowych, i jest regulaminem w rozumieniu art. 
384 par. 1 k.c. 

3. Siedzibą Klubu jest miasto Białystok.  
4. Klub działa na zasadzie rachunku ekonomicznego i samofinansowania, na podstawie przepisów prawa 

powszechnego i Regulaminu.  
5. Klub może tworzyć lub przystępować do związków sportowych, w kraju i za granicą, lub innych form 

prawych zrzeszających kluby sportowe.  
6. Klub prowadzi amatorskie zajęcia sportowe w zakresach:  

a) Sportów walki, 
b) Odważników kulowych, 
c) Systemów samoobrony 

7. Władze i personel Klubu stanowią: 
a) Prezes Klubu, którym może być wyłącznie członek Zarządu FUNDACJI ,,ROSADO”,  
b) trenerzy, prowadzący zajęcia merytoryczne z zawodnikami Klubu,  
c) obsługa prawno – administracyjna, w ramach FUNDACJI ,,ROSADO”,  
d) personel pomocniczy, tj. np. lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, masażyści, trenerzy snu, psychologowie. 

II. ZAWODNICY KLUBU 

8. Zawodnikiem Klubu może zostać - i pozostawać - osoba, która, łącznie: 
a) chce brać udział w zajęciach sportowych Klubu na zasadach tego Regulaminu, 
b) jest w wieku od 4 lat do 99 lat; w przypadku osób niepełnoletnich działa za nią jej opiekun prawny, 
c) stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach sportowych Klubu,  
d) płacąca zobowiązania wobec Klubu, tj. na warunkach umowy terminowej albo karnetów wstępu, 
e) przyjęła zobowiązania z lit. a) – d) wyżej w Deklaracji Członkowskiej, wg wzoru dostępnego na stronie 

internetowej Klubu: www…, 
f) została zaakceptowana przez Prezesa Klubu i nie została wykluczona z niego przez Prezesa Klubu, 

albo 
g) nie zrezygnowała z członkostwa w Klubie. 

9. Każdy zawodnik Klubu przystępując do niego zobowiązuje się do, łącznie:  
a) szerzenia sławy Klubu,  
b) stosowania się do Regulaminu Klubu,  
c) podnoszenia umiejętności sportowych uczestnicząc w zajęciach sportowych Klubu,   
d) dbałości o mienie Klubu, 
e) koleżeństwa wobec innych członków Klubu, 
f) wykonywana poleceń Prezesa Klubu i trenerów,  
g) noszenia z godnością barw, oznaczeń lub odznak Klubu,  
h) terminowego płacenia zobowiązań wobec Klubu,  
i) zapłaty odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu lub na osobach, 
j) prowadzenia higienicznego i zdrowego sposób życia, w tym odżywania się i powściągliwego 

korzystania z używek, 
k) niezaniedbywania innych, ważnych obowiązków, tj. w szczególności szkolnego, posłuszeństwa wobec 

opiekunów prawnych, wszechstronnego rozwoju osobistego. 
10. Każdy zawodnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Klubie, który rozliczy z nim 

wpłacone wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu trwania członkostwa w Klubie i zajęć, z których taki 
zawodnik skorzystał.  

11. Prezes Klubu stwierdza wygaśnięcie członkostwa zawodnika w Klubie w przypadku naruszenia 
któregokolwiek z warunków z pkt. 9 Regulaminu lub zajścia zdarzenia z pkt. 10 wyżej. 



III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH I PROWADZENIA KLUBU 

12. Klub przyjmuje od zawodników wynagrodzenie za świadczone usługi na zasadach:  
a) umów na czas oznaczony, wg wzoru z załącznika do Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej 

Klubu: www.szkolasamoobrony.pl,  
oraz 

b) karnetów przedpłaconych, wg aktualnych zasad sprzedaży karnetów publikowanych na stronie 
internetowej Klubu: www.szkolasamoobrony.pl, dostępnych wyłącznie osobom pełnoletnim.    

13. Klub decyduje o prowadzeniu określonych zajęć sportowych i ustala ich harmonogramy, publikując 
informacje w tym zakresie w szczególności na stronie internetowej Klubu: www.szkolasamoobrony.pl 

14. Klub organizuje zajęcia sportowe w grupach złożonych z zawodników dobieranych wg wieku, płci lub 
masy ciała. 

15. Klub udostępnia zawodnikom Klubu niestrzeżone szatnie i sanitariaty, których stan i bezpieczeństwo 
zależy od kultury osobistej zawodników Klubu i poszanowania mienia Klubu. Klub nie świadczy na rzecz 
zawodników Klubu ani innych podmiotów usług przechowania lub składu, i nie ponosi odpowiedzialności 
za ruchomości wnoszone na zajmowany przez niego teren. Jeżeli Klub wprowadzi monitoring, informacje 
o powyższym zostaną udzielone wg przepisów o ochronie danych osobowych.  

16. Zajęcia sportowe w Klubie odbywają się w ciszy, niezakłócanej muzyką.  
17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników ani utracone korzyści, a zajęcia sportowe są 

prowadzone na poziomie amatorskim. Klub nie zapewnia udziału zawodników w zawodach sportowych, 
ligach, rozgrywkach pucharowych ani innych tego rodzaju. 

18. Każdy zawodnik Klubu wyraża zgodę na utrwalane i upublicznianie jego wizerunku podczas zajęć 
sportowych w Klubie w celach promocji, reklamy lub informacji handlowej Klubu.   

19. Na terenie lub w pomieszczeniach, gdzie Klub prowadzi zajęcia sportowe, mogą przebywać wyłącznie: 
a) osoby z pkt. 7 Regulaminu,  
b) zawodnicy Klubu w czasie ich zajęć sportowych,  
c) opiekunowie prawni nieletnich zawodników Klubu w związku z doprowadzeniem na zajęcia i odbioru z 

zajęć w Klubie,  
tj. których obecność w danym czasie wynika z ich praw lub obowiązków wobec Klubu.  

20. Na obecność osób trzecich na zajęciach sportowych Klubu lub w jego pomieszczeniach może wydać zgodę 
najstarszy wiekiem trener obecny w danym czasie na terenie lub w pomieszczeniach, gdzie Klub prowadzi 
zajęcia sportowe. 

21. Trenerzy Klubu mogą sprawdzać tożsamość osób przebywających na terenie Klubu lub biorących udział w 
zajęciach sportowych na okoliczność ich proweniencji i uprawnień względem Klubu. W razie naruszania 
miru domowego Klubu, trener Klubu wzywa Policję i może zastosować ujęcie obywatelskie (art. 243 par. 1 
k.p.k.). 

22. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu jest zobowiązana do: 
a) zachowywania zasad współżycia społecznego, wzajemnego szacunku i wyrozumiałości wobec innych 

osób,  
b) przestrzegania uniwersalnych wartości moralnych płynących z Dekalogu,  
c) niewnoszenia na teren Klubu i nieużywania na tym terenie: napojów alkoholowych lub piwa; wyrobów 

nikotynowych; papierosów elektronicznych; substancji o jakich mowa w art. 3 ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii; broni palnej, gazowej (w tym miotaczy gazu) lub białej; innych 
przedmiotów lub substancji niebezpiecznych lub zabronionych,  

d) niewprowadzania zwierząt lub dzieci, 
e) nieodtwarzania muzyki inaczej niż na słuchawkach,  
f) stosowania się do: poleceń trenerów, instrukcji obsługi lub zasad używania sprzętu znajdującego się w 

Klubie, 
g) odkładania sprzętu Klubu po zakończeniu ćwiczeń do miejsca skąd został wzięty, w porządku i 

poszanowaniu,  
h) nieprowadzenia na terenie Klubu działalności handlowej, marketingowej, rekrutacyjnej, misyjnej; w 

dowolnej formie, 
i) niezakłócania na terenie Klubu spokoju i porządku, oraz niewywoływanie zgorszenia krzykiem, 

hałasem, alarmem lub innym wybrykiem,    



j) nieumieszczania na terenie Klubu ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków i 
wystawia ich na widok publiczny na tym terenie,  

k) powstrzymywana się od robienia zdjęć lub filmów z zajęć sportowych bez uprzedniej zgody trenera, 
l) wykorzystywania zdjęć lub filmów zrobionych na terenie Klubu na zasadach Regulaminu w celach 

innych niż prywatne.   

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23. Zasady przetwarzania danych osobowych zawodników Klubu określa osobna Polityka Prywatności Klubu, 
o treści dostępnej na stronie internetowej: www.szkolasamoobrony.pl 

24. Klub odpowiada za szkody w zakresie i do wysokości odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela, na  
zasadach polis ubezpieczeniowych, o treści dostępnej na stronie internetowej: www.szkolasamoobrony.pl 
Klub nie odpowiada za: nieumiejętne; samowolne; sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, doświadczeniem 
życiowym lub poleceniami trenerów Klubu użycie - w szczególności - przyrządów do ćwiczeń, i skutków z 
tego wynikających. 

25. Sądem właściwym jest sąd w Białymstoku. 
26. Regulamin Klubu jest dostępny u Prezesa Klubu i na stronie internetowej: www.szkolasamoobrony.pl 
27. Regulamin Klubu jest przyjęty uchwałą Zarządu FUNDACJI ,,ROSADO” nr  01 z dnia 02.02.2021 r.  
28. Zarząd FUNDACJI ,,ROSADO” może zmieniać Regulamin Klubu informując o treści i terminie 

wprowadzenia zmian na stronie internetowej Klubu: www.szkolasamoobrony.pl 


