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Obowiązuje od dnia 13 września 2014 r.  

REGULAMIN CENTRUM SPORTOWO-EDUKACYJNEGO SKAKANKA 

I. Informacje ogólne 

1. Centrum Sportowo-Edukacyjne SkakAnka (dalej „Centrum SkakAnka”) znajduje się przy ul. Fiołkowej 15 

31-457 Kraków.  

2. Centrum SkakAnka zarządza Anna Korzeniowska-Kacprzak prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą Anna Korzeniowska-Kacprzak z siedzibą przy ul. Myczkowskiego 17/30, 30-198 Kraków 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; nr NIP 9451244648, 

nr REGON: 122881658. 

3. Wszelka korespondencja kierowana do Centrum SkakAnka winna być kierowana na adres: Anna 

Korzeniowska-Kacprzak Centrum Sportowo-Edukacyjne SkakAnka, ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków 

4. Adres strony internetowej Centrum SkakAnka: www.skakanka.eu adres poczty elektronicznej Centrum 

SkakAnka: biuro@skakanka.eu. 

II. Informacje ogólne o usługach świadczonych przez Centrum SkakAnka.  

1. Centrum SkakAnka jest miejscem przeznaczonym dla zabawy i treningu sportowego dzieci.  

2. Centrum SkakAnka nie jest placówką oświatowo-wychowawczą, przedszkolem, żłobkiem, szkołą.  

3. Teren Centrum SkakAnka obejmuje budynek zlokalizowany pod adresem ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków,  

4. Teren przeznaczony dla zabawy, treningu sportowego dzieci obejmuje: salę zabawowo-ćwiczeniową 

znajdującą się w budynku Centrum SkakAnka („Teren ćwiczeń”).  

5. Zajęcia w Centrum SkakAnka prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów („Instruktorzy ”). 

III. Informacje organizacyjne 

1. Centrum SkakAnka jest czynne w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach określonych na 

stronie internetowej Centrum SkakAnka oraz w Centrum SkakAnka. Dni i godziny poszczególnych zajęć 

ogłaszane są na stronie internetowej Centrum SkakAnka oraz w Centrum SkakAnka.  

2. Osoby do osiemnastego roku życia („Dzieci”) mogą przebywać na terenie Centrum SkakAnka jedynie 

pod opieka rodziców, opiekunów prawnych, osób przez nich upoważnionych („Opiekunowie”), 

3. Upoważnienie od Rodzica lub opiekuna prawnego dla osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem winno 

być udzielone w formie pisemnej i okazane na żądanie Osoby Czynnej w Centrum SkakAnka. 

4. Dzieci oraz Opiekunowie przed korzystaniem z usług i wejściem na teren opłacają wstęp, wpisują się do 

rejestru wejść.  

5. Opiekunowie oraz osoby powyżej 18 roku życia, które zamierzają korzystać z odpłatnych zajęć pod 

opieką instruktorów zawierają umowę zlecenia z Centrum SkakAnka. Wzór obowiązującej umowy 

dostępny jest w formie drukowanej na żądanie osoby korzystającej z usług Centrum. 

6. Wszystkie dzieci uczęszczające do Centrum SkakAnka winny być ubezpieczone od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają Opiekunowie.  

7. Centrum SkakAnka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do placówki przez dzieci i 

opiekunów. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie Centrum SkakAnka.  

8. Odpowiedzialność za dostarczenie jak i odebranie dziecka ponoszą Opiekunowie.  

IV. Informacje dotyczące zajęć z Instruktorami  

1. Dzieci pozostają pod opieką Instruktorów wyłącznie podczas zajęć z Instruktorami. 
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2. Podczas zajęć z Instruktorami, w których uczestniczą również Opiekunowie, Dzieci pozostają pod opieką 

Opiekunów, 

3. Podczas pierwszych zajęć z danej dziedziny Instruktorzy udzielają informacji o przedmiocie zajęć, 

warunkach uczestnictwa. Informacje takie są również dostępne w Centrum SkakAnka na żądanie,  

4. Podczas zajęć Dzieci i Opiekunowie obowiązani są stosować się do poleceń Instruktorów. 

5. Przed wejściem na Teren ćwiczeń Dzieci i Opiekunowie korzystają z szatni.  

6. Wejście na Teren ćwiczeń tylko w strojach sportowych i obuwiu sportowym.  

7. Brak odpowiedniego stroju może być przyczyną niedopuszczenia do udziału w zajęciach bez prawa 

zwrotu należności. 

V. Informacje dotyczące Infrastruktury 

1. Na terenie Centrum SkakAnka dostępne są: ścianka wspinaczkowa, sala zabawowo-gimnastyczna, 

konstrukcja zabawowa (Infrastruktura Sportowo-Zabawowa). 

2. Korzystanie z Infrastruktury Sportowo-Zabawowej przez Dzieci jest możliwe wyłącznie pod opieką 

Opiekunów lub Instruktorów podczas zajęć.  

3. Osoby po raz pierwszy korzystające z Infrastruktury Sportowo-Zabawowej w szczególności ze ścianki 

wspinaczkowej obowiązane są zgłosić się do osoby czynnej w Centrum o przeszkolenie.  

4. Korzystający z Infrastruktury Sportowo-Zabawowej odpowiada za szkody wynikłe z jego winy.  

5. Korzystający z Infrastruktury Sportowo-Zabawowej jest obowiązany do stosowania się do regulaminów 

dotyczących jej poszczególnych części składowych (sali gimnastycznej, ścianki wspinaczkowej, 

konstrukcji zabawowej, dmuchańców.  

VI. Informacje końcowe 

1. Opiekunowie i osoby powyżej 18 roku życia obowiązani są zapoznać się z regulaminem przed pierwszym 

korzystaniem z usług Centrum SkakAnka i podpisują oświadczenie o o zaznajomieniu się.  

2. Regulamin Centrum SkakAnka dostępny jest w formie drukowanej na żądanie osoby korzystającej z usług 

Centrum. 

3. W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu Osoba Czynna w Centrum SkakAnka ma 

prawo wyprosić niestosującego się z terenu Centrum. Zwrot należności w takim wypadku nie przysługuje. 
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