
  
 

  

Drodzy Rodzice,   

Cieszymy się, że zapisaliście swoje dziecko na nasze zajęcia, ale żeby odbyły się one w 

bezpiecznych warunkach, potrzebujemy kilku minut, 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, zespół EPIC Nerf.  

  

  

  

REGULAMIN Akademii EPIC Nerf  

(wersja skrócona) 

wersja 01.09.2020 r.  

  

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, 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. 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 😊 Nie przynosimy swoich strzałek.  

6. Opłaty za zajęcia należy uiścić z góry na ostatnich zajęciach miesiąca 

poprzedzającego, lub na pierwszych zajęciach miesiąca następnego.   

7. Promocje przysługują WYŁĄCZNIE osobom, które opłacą zajęcia w terminie –  

przykład: jeśli korzystacie z promocji 2 osoby 20% taniej i na czas zapłaci tylko 

jedna osoba, żadnej z nich nie przysługuje zniżka na zajęcia.  

8. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata NIE przechodzi na kolejny miesiąc, 

ani kolejne zajęcia. Niestety, mamy stałe koszty i musimy je pokrywać niezależnie 

od tego ilu jest uczestników. Opiekun ma możliwość zakupu pojedynczych wejść, 

zamiast karnetu.  

9. 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.  

10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po naszej stronie oplata za 

zajęcia zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc. 

11. Szczegóły dotyczące cen i zasad zniżek znajdziecie państwo na końcu tego 

dokumentu w Załączniku 1. 

 

Poniżej wersja bardziej formalna – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, 

że zapoznaliście się z nim i w pełni go akceptujecie. 

 

 

 



  
 

 

 

 

    
  

REGULAMIN ZAJĘĆ „EPIC Nerf”  

(data sporządzenia regulaminu 01.09.2019 r.) I. 
Definicje  

  

 Zajęcia – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć sportowych z użyciem 

zabawek Nerf lub podobnych.   

 Uczestnik Zajęć, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 15 lat, zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna   

 Opiekun, Zgłaszający – rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Zajęć lub osoba przez nich uprawniona   
 Instruktor, Prowadzący Zajęcia – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca 

Zaję- 

cia   

 Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora   

 Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Zajęcia, na 

mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Zajęć.   

 Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Organizatora.  

  

II. Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy  

1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza 
rejestracyjnego dostępnego na stronach epicnerf.pl , nerf.epicsports.pl  

2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz 
Uczestnika.  

3. Uczestnictwo w Zajęciach traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak 

uczestnictwa równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.  

4. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na 

stronie  

5. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym  

terminie, chyba że Organizator zadecyduje inaczej  

  

III. Rezygnacja z Zajęć  

1. Opiekun może zrezygnować z udziału w Zajęciach EPIC Nerf Uczestnika, przesyłając oświadczenie na 

adres jacek@epicsports.pl, smsem, lub nie przychodząc na zajęcia. Wpłacona opłata za zajęcia nie jest 

zwracana.  

2. Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w Zajęciach EPIC Nerf w ciągu następnych 6 dni, 

jeżeli Opiekun poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 7 dni przed rozpoczęciem Zajęć na 
których nie będzie uczestnika. Zajęcia można odrobić w innej grupie w Warszawie, bądź w innej grupie 

wiekowej. Warunkiem koniecznym zmiany terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych 

miejsc w wybranej grupie. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć opłata za zajęcia nie jest 

zwracana. 

3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osobie, która rezygnuje z Zajęć 

nie wypłaca się zaliczki.  

4. W przypadku choroby lub innych przyczyn nieobecności nie leżących po stronie organizatora opłata za 

zajęcia nie jest zwracana.  

  

http://www.malyinzynier.pl/
http://www.malyinzynier.pl/
http://www.malyinzynier.pl/


  
 

IV. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe, 

Nerfy, strzałki, okulary) pozostawione przez Uczestników Zajęć w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za 
rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.  

  

V. Realizacja Umowy  

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie 

oraz programie dostępnym na stronie internetowej. Organizator zobowiązuje się zapewnić 
wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć. Każdy z Instruktorów prowadzących Zajęcia został 

przeszkolony przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Zajęć, przed ich 

rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną 

na wskazane przy zapisie adres e-mail lub nr telefonu.  

2. W przypadku odwołania Zajęć przez Organizatora, z przyczyn leżących po jego stronie, opłata za te 

zajęcia może zostać zwrócona, bądź przesunięta na poczet kolejnego miesiąca. Decyzję co do 
zastosowanej zasady podejmują wspólnie Organizator i Zgłaszający. Przesunięta opłata może zostać 

wykorzystana wyłącznie w miesiącu następującym po miesiącu w którym zostały odwołane zajęcia.  

  

VI. Udział w Zajęciach  

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Zajęciach za zgodą i na wniosek Opiekuna.  

2. Osoby zgłaszające zobowiązane są poinformowaniu Organizatora o szczególnych potrzebach 

zdrowotnych Uczestnika. Dotyczy to zarówno stanu zdrowia fizycznego jak i umysłowego.   

3. Osoby zgłaszające, zobowiązane są do odbioru Uczestnika z Zajęć osobiście, bądź przez wyznaczoną 

przez nich osobę w ciągu 10 minut od zakończenia zajęć grupy w której jest Uczestnik. 

4. Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu 

przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.  

5. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących Zajęcia.  

6. Uczestnicy są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach zgodnie z regułami obowiązującymi w danej 
lokalizacji (zmiana obuwia, strój na zmianę, klapki w strefie czystej, etc.) 

7. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa (załącznik do niniejszego regulaminu) może 

zostać usunięty z Zajęć. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część 

Zajęć.  

  

VII. Co zapewnia Organizator?    

EPIC Nerf: 

 Uczestnicy zajęć grają z osobami dobranymi przez Organizatora  

 Na każdą osobę przypada zestaw do gry w Nerf (blaster i strzałki)  

 Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów  

 Profesjonalnie przygotowany program zajęć,  

 Awaryjne okulary ochronne (Zgłaszający ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi okulary ochronne na czas 

trwania zajęć. W nagłych przypadkach (uszkodzenia okularów Uczestnika, zajęć demonstracyjnych, bądź 

zapomnienia okularów) Organizator może wypożyczyć okulary Uczestnikowi, jeśli będzie miał takie w klubie.   

  

VIII. Miejsce prowadzenia Zajęć  

Zajęcia prowadzone są w miejscu wskazanym przez Organizatora  

  

IX. Wizerunek  

1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć Prowadzący Zajęcia, czy też inna osoba wskazana przez 
Organizatora wykonywał zdjęcia, nagrywał filmy Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na swojej 

stronie internetowej (epinerf.pl), profil facebooka, instagrama, ulotki reklamowe i w innych materiałach 

reklamowych, mających na celu promowanie EPIC Nerf. 



  
 

2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej 
przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Zajęciach Instruktorów 

3. EPIC Nerf nie jest marką należącą do Hasbro. 

 

  

XI. Postanowienia końcowe  

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Zajęć EPIC Nerf jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w 

celach informacyjnych,  

2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia ich na stronie 

internetowej Organizatora  

3. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.  

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:  

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EPIC Sports Jacek Parczewki, z 

siedzibą ul. Coopera 12a m.15, 01-315 Warszawa , nr tel. 530 475 061, e-mail: jacek@epicsports.pl    

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacji zajęć EPIC Nerf, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz celach marketingowych 

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).  

3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy, w zakresie w jakim powierzono im 

przetwarzanie danych  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji 

umowy oraz przez czas wymagany przez przepisy szczególne (Kuratorium Oświaty).  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie 

skutkowało niemożliwością realizacji umowy..   

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię- 

dzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym regulaminem i go akceptuję.  

  

………………………………………………….  

(data i czytelny podpis opiekuna)  

  



  
 

Załącznik 1 – Koszt zajęć i polecanie 

 

Pierwsze zajęcia EPIC Nerf = ½ ceny jednego treningu, czyli 30 zł (jeden Zgłoszony może wziąć udział w 

Pierwszych zajęciach EPIC Nerf tylko raz w życiu). 

Jeden trening kosztuje 60 zł niezależnie od lokalizacji i grupy. 

Karnet (4 treningi) – koszt zależny od wybranej przez Zgłaszającego lokalizacji. 

W przypadku występowania 5 treningów w miesiącu (np. 5 piątków) do ceny karnetu należy doliczyć 30zł za 

dodatkowy trening (niezależnie od poziomu zniżki) 

W przypadku występowania 3 treningów w miesiącu (np. 3 piątków, bądź święta wypadającego w dzień 

treningowy), koszt karnetu jest pomniejszany o 30 zł. (niezależnie od poziomu zniżki) 

 

Zniżki: 

Karnet dla 1 osoby – ze względu na wahania kosztu wynajmu, wielkości grup, lokalizacji i wytycznych 

dotyczących COVID19, aktualna cena za karnet jest wysyłana dowolnym kanałem komunikacji po 

wcześniejszym zapytaniu. 

 

W przypadku polecenia zajęć, które doprowadzi do zakupu karnetu przez osobę otrzymującą polecenie, od 

kolejnego miesiąca kalendarzowego obaj uczestnicy mogą otrzymać zniżkę w wysokości 20%. Kwota 

zostanie zaokrąglona do pełnych złotych w dół. Zniżka dotyczy tylko bazowej ceny karnetu – nie dotyczy ceny 

jednego treningu. 

 

W przypadku skutecznego polecenia zajęć 2 i większej ilości osób zniżka na karnety w następnym miesiącu 

może wzrosnąć do 30%. 

 

Aby zniżka obowiązywała, wszyscy objęci zniżką muszą uiścić opłatę za karnet w ostatnim dniu zajęć 

miesiąca poprzedniego, lub na pierwszych zajęciach miesiąca następnego. Osoba nie spełniająca tego 

warunku nie jest uwzględniania przy wyliczaniu zniżki (czyli np. Jasio polecił zajęcia Stasiowi i Kubie we 

wrześniu, wszyscy łapią się na zniżkę 30% od października. Jeśli jednak Kuba nie opłaci karnetu najdalej po 

zakończeniu pierwszych zajęć października, zniżkę w wysokości 20% otrzymują tylko Staś i Jasio, a Kuba, 

może albo wykupić karnet na cały miesiąc w standardowej cenie, albo opłacać pojedyncze wejścia na 

zajęcia.). 

 

Jeżeli w trakcie chodzenia na zajęcia jeden z objętych zniżką zrezygnuje z zajęć, pozostali objęci zniżką tracą 

przywilej zniżki, lub schodzą na jej niższy próg. Przy takiej utracie zniżka może zostać utrzymana, poprzez 

skuteczne polecenie zajęć innej osobie (skuteczne tj. zakończone zakupieniem karnetu). 

 

Decyzję odnośnie przyznania zniżki, czasu jej trwania i jej wysokości ostatecznie podejmuje Organizator. 


