
Regulamin 
„FERII ZIMOWYCH” W KLUBIE TAURUS 

1. Organizatorem „FERII ZIMOWYCH”  jest Firma CONCEPT w Częstochowie prowadząca Klub 
TAURUS Fitness & Spa, ul. Brzeźnicka 46 B. 
2. Zgłaszającym jest prawny opiekun dziecka. 
3. Ferie zimowe organizowane są w dwóch turnusach: 
*  13.01 –17.01.2020 r. od pon.-pt.  w godz. 9.00 - 14.00, 
*  20.01 – 24.01.2020 r. od pon.- pt.  w godz. 9.00 - 14.00,  
4. Rodzice / opiekunowie przyprowadzają  i odbierają dzieci z Klubu TAURUS Fitness & Spa. 
5. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
6. Podczas  pobytu, dzieci mają zapewnioną opiekę oraz  przekąskę w postaci  drugiego śniadania: 
kanapki, soczku oraz owocu. 
7. W programie: 
zajęcia na basenie pod okiem instruktora i ratownik,  zabawy edukacyjne, gry i konkursy,  zajęcia 
plastyczne,  zajęcia akrobatyczne,  zajęcia taneczne,  trampoliny fitness, ćwiczenia z trenerem oraz 
wydarzenie niespodzianka. 
8. Zajęcia odbywają się w salach zajęć, na basenie i w pokoju zabaw. Prosimy o zaopatrzenie dziecka 
w wygodne lekkie ubranie, kapcie zmienne, strój kąpielowy, klapki basenowe i ręcznik . 
9. Z zajęć na basenie mogą korzystać tylko dzieci w wieki od 7-12 lat, pozostałe dzieci  w  tym czasie 
bawią się z animatorką.  
10. W zajęciach mogą brać udział tylko te dzieci, które wcześniej zostały zgłoszone na listę 
uczestników, a ich rodzice/opiekunowie wypełnili formularz zgłoszeniowy oraz uiścili odpłatność  
za wybrany turnus. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi, jeżeli  liczba zgłoszonych 
dzieci będzie mniejsza  niż  9 osób. W tym przypadku Organizator ma obowiązek powiadomić 
wszystkich zgłaszających nie później niż 3 dni  przed rozpoczęciem ferii.  
12. Koszt uczestnictwa wynosi  290 zł  (tydzień od pon. – pt.) . 
13. Ilość miejsc jest ograniczona, a organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu. 
14. W przypadku rezygnacji dziecka z usług przez Zgłaszającego organizator nie zwraca wniesionej 
opłaty. 
15. Rodzic lub opiekun musi odebrać  dziecko uczestniczące  w feriach  o godz. 14.00 legitymując się 
dowodem osobistym (osoba musi być wcześniej upoważniona do odbioru dziecka). Opieka 
zapewniona jest do godz. 14.00 
16. Odwołanie usługi przez organizatora jest równoznaczne ze zwrotem całości opłat wniesionych 
przez kupującego. 
17. Organizator zapewnia dzieciom  ubezpieczenie NNW. 
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki , zaginione lub zniszczone 
mienie uczestnika nie zawinione przez Klub TUARUS. 
19. Zgłaszając dziecko do udziału w „FERIACH ZIMOWYCH” w Taurusie, rodzic/opiekun wyraża zgodę 
na utrwalanie wizerunku swojego dziecka na zdjęciach lub filmach, które będą robione w trakcie 
pobytu dziecka na obiekcie. 
20. Regulamin jest udostępniony do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej. 

21. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad przebiegu ferii organizator zastrzega sobie prawo do 
interpretacji przedstawionych zasad i warunków w niniejszym regulaminie. 
22. Uczestnictwo w feriach w KLUBIE  TAURUS jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
powyższego regulaminu, OWU TAURUS Fitness & Spa i aktualnego Cennika. 
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