
Załącznik nr 5  do Regulaminu/Ogólnych Warunków Przebywania w Resorcie „POŁONINY”.  

Regulamin Zajęć dla Dorosłych w Resorcie „Połoniny” w 

Bukowcu 

§ 1. 

[Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy regulamin (dalej również jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z zajęć dodatkowych 

dla dorosłych (dalej jako „Zajęcia”), odbywających się na terenie Resortu „Połoniny” w Bukowcu (dalej 

również jako „Resort”).  

2. Organizatorem Zajęć jest Pani Joanna Zwolińska-Szulc, zamieszkała w Wola Matiaszowa 20, 38-610 

Polańczyk, Pesel 79061909164 prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Life-Project Joanną 

Zwolińską-Szulc, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, posiadająca NIP 642-275-4641, 

REGON 386270571, dalej jako „Organizator”. 

3. Resort zastrzega sobie prawo do zmiany Organizatora, o czym poinformuje najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zapisów na dane Zajęcia w formie ogłoszenia, które zostanie wywieszone w miejscu 

przewidzianych Zajęć oraz w Recepcji.  

4. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która zgłosiła się na Zajęcia i wzięła w nich udział, dalej jako 

„Uczestnik”. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu 

przez Uczestnika. 

 

§ 2.  

[Organizacja Zajęć] 

1. Uczestnik zostanie poinformowany o dokładnym miejscu i czasie Zajęć w momencie dokonywania zapisu 

na Zajęcia. 

2. Organizator może wprowadzić limit zapisów na konkretne Zajęcia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby Uczestników na konkretne Zajęcia. 

Nieosiągnięcie minimalnej liczby Uczestników może skutkować odwołaniem Zajęć.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca prowadzenia Zajęć lub ich odwołania. 

Informacja w tym zakresie zostanie niezwłocznie udostępniona w recepcji Resortu. 

5. Zajęcia prowadzone są przez Animatora, którym może być Organizator osobiście lub osoba 

współpracująca z Organizatorem. 

6. Uczestnik obowiązany jest do punktualnego przybycia w miejsce prowadzenia Zajęć. 

7. Zabrania się korzystania z Zajęć przez osoby: 

➢ których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających; 

➢ z przeciwwskazaniem lekarskim. 

8. Jeśli Uczestnik podczas Zajęć źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia 

i powiadomić o tym fakcie Animatora. 

9. Uczestnik bierze udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność i świadom jest ryzyka związanego 

z uczestnictwem w Zajęciach.  



10. Animator może odmówić uczestnictwa w Zajęciach Uczestnikowi, który postępuje wbrew poleceniom 

Animatora lub je ignoruje, zwłaszcza w przypadku, w którym zachowanie Uczestnika utrudnia lub 

uniemożliwia prowadzenie zajęć dla pozostałych Uczestników. 

11. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Animatora w celu zachowania bezpieczeństwa 

w miejscu prowadzenia Zajęć. 

12. W trakcie Zajęć wykonywane są zdjęcia oraz nagrania, które mogą zostać wykorzystane w celach 

promocyjno-marketingowych zarówno przez Resort jak i Organizatora. Udział w Zajęciach jest 

równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. 

 

§ 3.  

[Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2022. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w recepcji Resortu  „Połoniny” oraz na www.poloniny.pl    

3. Wzięcie udziału w Zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu/Ogólnych warunków przebywania 

w Resorcie „POŁONINY” w Bukowcu i jego integralną część. 

http://www.poloniny.pl/

