REGULAMIN ZAJĘĆ PROGRAMU SALTOS+
w roku szkolnym 2021/2022 Parku Trampolin SALTOS
(dalej zwany „Regulaminem”)
1.

Park Trampolin mieszczący się w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 2/4 prow-

adzony są pod marką o nazwie SALTOS (dalej w niniejszym Regulaminie zwany
„Parkiem Trampolin SALTOS”). W ramach prowadzonej przez siebie działalności Park Trampolin SALTOS oferuje zajęcia ﬁzyczne w ramach programu pod
nazwą „SALTOS+” polegające na przeprowadzeniu przez trenera lekcji wychowania ﬁzycznego lub wycieczki klasowej dla szkół i przedszkoli oraz innych
placówek edukacyjnych (dalej w niniejszym Regulaminie zwane „zajęciami”) w
ramach którego placówki edukacyjne otrzymywać będą od Parku Trampolin
SALTOS sprzęt sportowy lub doﬁnansowanie do zakupu sprzętu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2.

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie zajęć,

pobranie i rozliczenie wynagrodzenie za zajęcia jest PLATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81 – 597), ul. K. K. Baczyńskiego
nr 3 C lok. 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000665557, NIP 5862315187, REGON 366650289, o kapitale
zakładowym w wysokości 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych), adres poczty elektronicznej: srebrzynska@saltos.pl; numer telefonu +48 789 186 992.
3.

Stopień zaawansowania zajęć i dobór ćwiczeń każdorazowo dostosowy-

wany jest przez trenera do wieku uczestników zajęć i ich umiejętności. Ostateczną decyzję o kształcie zajęć i doborze ćwiczeń podejmuje trener Paku Trampolin SALTOS. Ćwiczenia poprzedzone są obowiązkową rozgrzewką oraz instruktarzem z elementami zasad bezpieczeństwa obowiązującymi w Parku Trampolin SALTOS przeprowadzonymi przez pracowników Parku.
4.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczegól-

ności co do zasad bezpieczeństwa, zasad bezpiecznego wykonywania ćwiczeń
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego obiektu.
5.

Placówki edukacyjne korzystające z programu „SALTOS+” otrzymają od

Parku Trampolin SALTOS sprzęt sportowy lub doﬁnasowanie do zakupu takiego
sprzętu na następujących zasadach:
a.

program „SALTOS+” obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022;

b.

każda placówka edukacyjna, która w ciągu całego jednego semestru

szkolnego wykupi w Parku Trampolin SALTOS zajęcia wychowania ﬁzycznego
lub zajęcia w ramach wycieczki szkolnej dla więcej niż 125 (stu dwudziestu
pięciu) dzieci otrzyma zwrot (w postaci zakupu sprzętu lub doﬁnansowania
takiego zakupu w wysokości 4,00 zł (cztery złote) brutto liczone od każdego
dziecka;
c.

semestrem szkolnym jest semestr zgodny z treścią rozporządzenia Minis-

tra Edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego;
d.

ilość dzieci, będąca podstawą do obliczania należnego placówce eduka-

cyjnej doﬁnansowania jest liczona dla każdego semestru oddzielnie (liczba
dzieci z dwóch semestrów nie sumuje się);
e.

ilość dzieci, będąca podstawą do obliczania należnego placówce eduka-

cyjnej doﬁnansowania to liczba uczestników faktycznie biorących udział w
zajęciach w danym dniu, niezależnie od czasu trwania każdorazowej wizyty lub
przynależności dzieci do danej klasy, a także ilości dzieci zapisanych na zajęcia
a nie uczestniczących w nich; poszczególne dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach wielokrotnie w różnych dniach, za każdym razem będą doliczane do ogólnej
puli; Park Trampolin SALTOS nie będzie prowadził imiennego wykazu uczestników zajęć, zliczać będzie jedynie ogólną liczbę ich uczestników w danym dniu;
do puli uczestników zajęć nie są wliczani nauczyciele i opiekunowie grup;
f.

program „SALTOS+” nie łączy się z innymi promocjami i nie ma zastosowa-

nia dla placówek edukacyjnych, które korzystają w Parku Trampolin SALTOS z
indywidualnie wynegocjowanych stawek cenowych;
g.

zajęcia w ramach programu „SALTOS+” są odpłatne zgodnie z cennikiem

obowiązującym w Parku Trampolin SALTOS;
h.

z programu „SALTOS+” nie mogą korzystać placówki edukacyjne korzysta-

jące z wejść darmowych (np. wejścia wygrane w konkursach)
6.

Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie, poprzez e-mail (na dane

kontaktowe wskazane w ust. 2 powyżej) lub osobiście w Parku Trampolin
SALTOS. Jeśli placówka edukacyjna nie zgłosi wyraźnego żądania zapisania jej
do programu „SALTOS+”, a spełnia warunki uczestnictwa Park Trampolin SALTOS
dokona samodzielnego zakwaliﬁkowania placówki do programu, informując o
tym przedstawicieli placówki.
7.

Pojedyncze zajęcia trwają 60 (sześćdziesiąt) minut.

8.

Zajęcia odbywać się będą pod warunkiem zapisania minimum 10

(dziesięciu) uczestników.

9.

Nagrody i doﬁnansowania przyznawane są po zakończeniu każdego

semestru. Informacja o przyznaniu nagrody przekazywana będzie przez Park
Trampolin SALTOS bezpośrednio do placówki edukacyjnej wraz z informacją o
wysokości doﬁnansowania lub kwoty zakupu.
10.

W terminie 14 dni od otrzymania informacji o przyznaniu doﬁnansowania

placówka edukacyjna ma prawo zgłosić swoje propozycje, co do sprzętu którego zakup ma zostać sﬁnansowany lub doﬁnansowany przez Park Trampolin
SALTOS w ramach przyznanej kwoty. W przypadku braku informacji ze strony
placówki edukacyjnej w tym terminie Park Trampolin SALTOS podejmuje decyzję
o rodzaju zakupionego sprzętu we własnym zakresie.
11.

W ramach programu „SALTOS+” zakupione mogą być włącznie sprzęty

sportowe, urządzenia sportowe lub służące do rekreacji ﬁzycznej, które wykorzystywane będą w danej placówce edukacyjnej.
12.

W przypadku podjęcia przez placówkę edukacyjną decyzji o doﬁnanso-

waniu przez Park Trampolin SALTOS zakupu sprzętu, którego cena przekracza
wartość przyznanego w ramach programu „SALTOS+” doﬁnansowania, placówka edukacyjna zobowiązana jest pokryć różnicę w cenie we własnym zakresie.
13.

Nagrody i doﬁnansowania przyznane przez Park Trampolin SALTOS w

ramach programu „SALTOS+” nie podlegają wymianie na gotówkę.

