Regulamin Akademii bilardowej La Sezam 2019
Organizator: „Salony Bilardowe Sz. Wołoszyn K. Wróbel S. C.,” 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 10
Miejsce szkolenia: „La Sezam” - Salony Bilardowe Sz. Wołoszyn K. Wróbel S. C., 50-138 Wrocław, ul.
Kuźnicza 10
Terminy prowadzonych zajęć:
➖ Grupa I - w poniedziałki, w godz. 17:00 - 19:00 (cztery spotkania w miesiącu) Trenerzy
klubowi
➖ Grupa II - w środy, w godz. 17:00 - 19:00 (cztery spotkania w miesiącu) Trenerzy klubowi
➖ Grupa III - w soboty w godz. 11:00–13:00 (cztery spotkania w miesiącu) Trenerzy klubowi
➖ Grupa IV - w soboty w godz. 13:00–15:00 (cztery spotkania w miesiącu) Trener Krzysztof
Wróbel
Zajęcia nie będą odbywać się w dni wchodzące w skład Świąt Wielkanocnych oraz Bożego
Narodzenia a także w sytuacji gdy w klubie organizowane są inne ważne wydarzenia. Zawodnicy
odpowiednio wcześniej zostaną poinformowani o zmianach w terminach zajęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy jeżeli jej liczebność spadnie poniżej
czterech osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom tej grupy opłaty za szkolenie
lub dokończy zajęcia za które opłaty zostały wniesione. Organizator zastrzega sobie prawo do
autonomicznej decyzji.
Opłaty:
➖ 240 zł opłata miesięczna (4 spotkania po 2 godziny zajęć) - trenerzy klubowi
➖ 300 zł opłata miesięczna (4 spotkania po 2 godziny zajęć) - trener Krzysztof Wróbel
➖ 1200 zł za sześć opłat miesięcznych z góry (opłata jednorazowa) - trenerzy klubowi
➖ 1500 zł za sześć opłat miesięcznych z góry (opłata jednorazowa) - trener Krzysztof Wróbel
Płatność regulowana jest tylko w formie gotówkowej.
W cenę wliczono szkolenie instruktorskie, wynajem stołu oraz sprzętu bilardowego.
Zapisy:
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo.
Zapisywać można się poprzez email: biuro@lasezam.pl lub bezpośrednio w La Sezam.
Potwierdzeniem udziału w zajęciach jest uiszczenie opłaty w klubie La Sezam ul. Kuźnicza 10, 50138 Wrocław najpóźniej do dnia upływu zgłoszeń na poszczególne turnusy oraz wypełnienie
formularza, który można pobrać z www.lasezam.pl lub u personelu La Sezam.
Ilość miejsc do wzięcia udziału w zajęciach jest ograniczona! Instruktorzy:
Opiekę instruktorską nad uczestnikami sprawować będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem,
uczestnicy wielu turniejów bilardowych jak również medaliści najważniejszych
międzynarodowych imprez.
Jedna z grup prowadzona jest przez Krzysztofa Wróbla - utytułowanego zawodnika kadry
narodowej w snookera, uczestnika wielu szkoleń w Walii, Anglii oraz Irlandii.

Uczestnicy:
W zajęciach może uczestniczyć każda osoba która:
➖ ukończyła 10. rok życia, bez względu na płeć,
➖ chce poznać prawidłowe techniki gry, nauczyć się strategii oraz taktyki,
➖ posiada dowolny poziom umiejętności (początkujący jak i zaawansowani),
➖ wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała wcześniejszego zapisu na zajęcia,
➖ dostarczyła zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów, która obejmować ma także brak
przeciwskazań na uczestnictwo w zajęciach (dotyczy osób niepełnoletnich).
Strój:
Dowolny, ze wskazaniem na miękkie i wygodne obuwie. Istnieje możliwość zmiany obuwia przed
wejściem na salę gier.
Zasady uczestnictwa:
Instruktorzy podczas trwania akademii bilardowej dołożą wszelkich starań, aby:
➖ stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki do treningu,
➖ umożliwić trenującym aktywne uczestnictwo w życiu grupy,
➖ prowadzić zajęcia wg. przyjętych profesjonalnych norm z przedstawieniem szczegółowych
aspektów technicznych.
Zajęcia mają charakter zajęć grupowych (w niewielkich grupach)
Uczestnicy akademii bilardowej mają prawo do:
➖ rezygnacji z zajęć w każdym momencie (w takim przypadku opłaty za zajęcia nie zostaną
zwrócone),
➖ korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się w Klubie,
➖ wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
Uczestnicy akademii bilardowej mają obowiązek:
➖ przestrzegać wewnętrznych regulaminów klubu La Sezam, zasad uczestnictwa w zajęciach
akademii bilardowej oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ppoż. oraz ogólnych zasad
kultury i współżycia publicznego,
➖ wykonywać wszystkie polecenia instruktorów,
➖ szanować cudzą i osobistą własność,
➖ doceniać i szanować pracę innych.
Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:
➖ Uczestnik odpowiada za spowodowane, na terenie Klubu, przez niego szkody. W przypadku
osób niepełnoletnich za szkody odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
➖ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku
do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników akademii bilardowej) w
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa podczas zajęć.
➖ Uczestnicy zajęć nie mogę opuszczać klubu podczas trwania zajęć.

