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REGULAMIN 
korzystania z zajęć jogi w Miedzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

 
1. Warunkiem korzystania z zajęć jogi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem  

i jego przestrzeganie.  
2. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny.  Zajęcia odbywają się na terenie MCK. Punkt zbiórki 

znajduje się w holu dolnym przy stanowisku ochrony.  
3. Na zajęciach mogą przebywać: - samodzielnie - osoby dorosłe tzn. mające ukończony 

18 rok życia; - dzieci i młodzież do lat 18 – mogą przebywać na zajęciach wyłącznie pod 
opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź prawnie 
dokumentowanych.  

4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.  
5. Zajęcia jogi odbywają się w dniach: 8, 15, 22, 29 lipca 2017 r. oraz 5, 12 i 19 sierpnia 

2017 r. w godz. 10.00 - 11.30. 
6. Uczestnicy zajęć biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.  
7. Uwarunkowania zdrowotne: 

a) W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami 
zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem; 

b) Kobiety w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań dla praktykowania jogi; 

c) Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy zgłosić osobie prowadzącej przed 
zajęciami; 

d) MCK ani osoba prowadząca zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za 
uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. 

8. Organizacja zajęć: 
a) Na zajęciach ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów 

oraz naturalne oddychanie skóry; 
b) Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 

2 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić; 
c) Przed wejściem do sali należny wyłączyć telefony komórkowe; 
d) Wszelkie problemy podczas praktyki, jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, 

należy natychmiast skonsultować zosobą  prowadzącą zajęcia; 
e) Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie  

z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą zajęcia. Wszelkie zmiany  
w programie zajęć powinny być konsultowane z osobą prowadzącą zajęcia i realizowane 
tylko za jej wyraźną zgodą; 

f) Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać ich przed zakończeniem; 
g) Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne 

polecenie osoby prowadzącej; 
h) Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do 

korzystania z prywatnej maty; 
9. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych 

środków odurzających; osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą 
zostać wyproszone z zajęć. 
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10. Na terenie obiektu MCK zabrania się :  
a) palenia tytoniu; 
b) wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek; 
c) przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek;  
d) wprowadzania psów i innych zwierząt 
e) zachowywania w sposób niebezpieczny i zagrażający innym uczestnikom.  

11. Za wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas zajęć, niespowodowane zaniedbaniami 
organizatora zajęć, wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik zajęć, na zasadzie 
ryzyka sportowego. 

12. Zajęcia jogi są zajęciami niebezpiecznymi. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu 
nie eliminuje w całości ryzyka urazów.  

13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi 
uczestnik zajęć, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe  
z uczestnictwa w zajęciach, administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.  

14. MCK ani osoba prowadząca zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw 
nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez osobę prowadzącą zajęcia. 

15. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie obiektu innym 
osobom, będą usuwane z obiektu przez administratora lub inne służby do tego 
upoważnione.  

16. Funkcję Administratora obiektu pełni PTWP Event Center. 
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