Drodzy Rodzice,
Cieszymy się, że zapisaliście swoje dziecko na nasze zajęcia, ale żeby odbyły się one w
bezpiecznych warunkach, potrzebujemy minuty, abyście przeczytali i wyrazili zgodę na
nasz regulamin. Dzięki temu zajęcia będą bezpieczne i będziemy mogli od razu w pełni
skupić się na super zabawie!
Z poważaniem, Jacek Parczewski, twórca zajęć.

REGULAMIN Akademii EPIC Nerf
1. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek wykonywać polecenia prowadzącego. Ich nie
wykonanie może się wiązać z wyproszeniem uczestnika z zajęć bez obowiązku
zwracania opłaty za zajęcia. Bezpieczeństwo przede wszystkim 😊
2. Prowadzący zajęcia Epic Nerf dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy byli
przygotowani do zajęć za pomocą sportowej rozgrzewki, oraz będzie dbał o
przestrzeganie bezpieczeństwa w trakcie ich trwania (takie jak obowiązek noszenia
okularów), jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w
trakcie trwania zajęć. Rozgrzewka jest dobrana do ćwiczeń, które robimy, ale
wiadomo że skręcona kostka może się zdarzyć każdemu 😊
3. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić okulary ochronne podczas trwania zajęć. W
przypadku gdy organizator nie jest w stanie zapewnić okularów, uczestnik ma
obowiązek zaopatrzyć się w nie samemu. W 99% przypadków mamy okulary na
zajęciach – jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy ich mieli poinformujemy o tym z
wyprzedzeniem, aby był czas na ich zorganizowanie.
4. Cały sprzęt udostępniony na czas trwania zajęć przez organizatora, na koniec zajęć
musi zostać zwrócony (dotyczy całego sprzętu, a w szczególności: Nerfów, strzałek,
kabur, kamizelek, worków na strzałki, okularów, strojów).
5. W dniach „Przynieś swojego Nerfa”, każdy z uczestników może przynieść swojego
Nerfa i grać na strzałkach organizatora, lecz po ich zakończeniu strzałki należy
oddać wyładowując wszystkie strzałki, zwłaszcza te w magazynkach. Jedna sztuka
strzałek na których gramy kosztuje 2zł :O – dlatego zależy nam żeby na kolejnych

zajęciach było czym strzelać 😊
6. Opłaty za zajęcia należy uiścić z góry na ostatnich zajęciach miesiąca
poprzedzającego, lub na pierwszych zajęciach miesiąca następnego.
7. W trakcie zajęć Nerfowych, dzieci będą strzelać do celów i do siebie.
Podpisując regulamin potwierdzam, że mam tego świadomość i wyrażam
zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w takich zajęciach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym regulaminem i go akceptuję.

