
 
REGULAMIN SEMINARIUM BOKSERSKIEGO  

BOXING MASTERCLASS 
W RAMACH CYKLU SZKOLEŃ MAXLIGA BOXING ACADEMY 
 

KURS BOKSERSKI BOXING MASTERCLASS (SEMINARIUM BOKSERSKIE), (PKD 
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych, zwane dalej: „SEMINARIUM”), organizowany jest przez firmę Prawy 
Prosty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wiaduktowa 21, 52-111 Wrocław) 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909377, NIP 8992901784, 
REGON 389369413 (dalej zwaną: „Organizatorzy”). 

 

Edukacja sportowa w ramach SEMINARIUM odbywać się będzie zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w dniach ogłoszonych na stronie 
www.maxliga.pl/masterclass. 

Zajęcia prowadzone będą na hali sportowej K69 Health&Performance  
(ul. Kozanowska 69, Wrocław, zwanym dalej „Obiektem”). 

 

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

• SEMINARIUM skierowana jest dla osób, które chcą nauczyć się boksu od 
najsłynniejszych zawodników i trenerów polskiego boksu lub zwiększyć swoje 
umiejętności bokserskie, co jest celem podstawowym cyklu szkoleń MAXLIGA 
BOXING ACADEMY. 

• SEMINARIUM ma również na celu promocję sportowego trybu życia, 
promocję boksu jako dyscypliny sportowej oraz zwiększenie ilości osób 
zainteresowanych sportem i boksem. 

• Założeniem SEMINARIUM jest edukacyjna sportowa zabawa. Zajęcia mają 
charakter formalnie zorganizowany. Zasadniczą formą zajęć jest trening bokserski 
pod nadzorem instruktorskim prowadzącego. 

• Zajęcia prowadzone są przez trenera (instruktora) na podstawie 
przygotowanego przez trenera programu zajęć dostosowanego do umiejętności i 
stopnia zaawansowania każdej grupy uczestników. 



• Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest stosować się do poleceń 
Organizatora, obsługi lub trenera. 

• Zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, bez udziału obserwatorów. 
 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

• Czas pobytu na terenie Obiektu należy ograniczyć do czynności koniecznych 
dla skorzystania z zajęć prowadzonych w ramach kursu. 

• Na terenie Obiektu obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy 
maseczki. Brak zakrycia ust i nosa spowoduje konieczność opuszczenia zajęć. 
Obowiązek ten nie dotyczy uczestników będących w trakcie trwania kursu. 

• Podczas poruszania się na terenie Obiektu obowiązuje nakaz zachowania 
dystansu – co najmniej 1,5 metra od innej osoby. Obowiązek ten nie dotyczy 
uczestników będących w trakcie trwania kursu i trenera/prowadzącego. 

• Każdy uczestnik SEMINARIUM zobowiązany jest do przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących aktualnie zaleceń 
sanitarno-epidemiologicznych. Informacje o zaleceniach można znaleźć na 
stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

https://www.gov.pl/web/gis 

• W razie naruszenia niniejszego Regulaminu przez uczestnika, Organizator 
może nakazać uczestnikowi opuszczenie zajęć oraz/lub wykluczyć go z dalszego 
uczestnictwa w kursie. 

 

3. ZGŁOSZENIA: 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez 
formularz na stronie www.maxliga.pl/masterclass. 

ZGŁOSZENIA rejestrowane są wg kolejności napływania opłat wpisowych, aż do 
wyczerpania ilości dostępnych miejsc (limit miejsc dla danego seminarium jest 
podany w informacjach na stronie). Warunkiem rejestracji zgłoszenia jest 
wypełnienie formularza na stronie www.maxliga.pl/masterclass oraz dokonanie 
opłaty, której wysokość jest podana w informacjach dotyczących danego 
seminarium. W przypadku braku opłaty wpisowego, zgłoszenie jest nieważne.  

 



OPŁATY WPISOWE ulegają zwrotom w ramach reklamacji do 14 dni od 
dokonania opłaty. Warunkiem zwrotu opłaty jest przesłanie formularza 

reklamacji zawartego w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.  
 
Opłaty można dokonać poprzez serwis PayU lub poprzez przelew na konto.  
Konto do wpłat:  
Prawy Prosty Sp. z o.o. 
Nr konta: 07 1140 2004 0000 3302 8147 4690 
W tytule przelewu: SEMINARIUM BOKSERSKIE (data i godzina seminarium) – imię i 
nazwisko uczestnika 

Zasady zgłoszeń uczestników opublikowane są również na stronie 
www.maxliga.pl/masterclass. 

4. TERMINY: 

Szczegółowe kursów i zajęć ustalane będą przez organizatorów orz publikowane 
na stronie www.maxliga.pl/masterclass. 

 

5. ZASADY SEMINARIUM: 

• Na SEMINARIUM obowiązuje całkowity zakaz rejestracji przebiegu zajęć za 
pomocą wszelkich urządzeń elektronicznych. Istnieje możliwość wykonania zdjęć w 
czasie wyznaczonym przez prowadzącego pod koniec trwania zajęć.  

• Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek założyć strój 
sportowy (ubiór i obuwie sportowe), mogą korzystać z własnego sprzętu (rękawice, 
owijki) lub mogą korzystać ze sprzętu zapewnionego przez organizatorów.  

• Zgłaszając swoje uczestnictwo uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia na 
miejscu bezpośrednio przed SEMINARIUM odpowiednich dokumentów i 
przekazania ich organizatorom (oświadczenie uczestnika, klauzula RODO). 

• W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika organizator ma 
prawo zakończyć udział uczestnika w kursie ze skutkiem natychmiastowym.  
 


