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I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin Uczestnictwa w treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie
osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych, organizatorów zajęć, trenerów,
instruktorów i sędziów.
II. Organizacja finansów.
1. Finansowanie szkoły odbywa się z:
a. opłat członkowskich, opłat za treningi, opłat za wypożyczalnie sprzętu,
b. z dotacji i dofinansowań,
c. z innych źródeł.
2. Wysokość opłaty dla osób uczęszczających na zorganizowane zajęcia sportowe jest
określona w cenniku zamieszczonym na stronie:
http://www.rebelfencing.pl/treningi/cennik.
3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do uiszczania opłat w określonych terminach.
4. Opłatę za treningi i inne opłaty reguluje się z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Opłaty
można uiszczać gotówką u trenera prowadzącego lub na konto:
REBEL FENCING SZKOŁA SZERMIERKI KLASYCZNEJ
ALIOR BANK
64 2490 0005 0000 4000 5126 6396
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, opłata za: (np. za miesiąc X, dzień treningowy np.
wtorki, kartę członkowską…)
5. Na pisemny wniosek (w przypadku grupy dziecięcej wniosek wypełniony przez
rodzica/opiekuna prawnego), można zmienić datę na inną regulowania opłaty za treningi.
6. Opłaty dokonane zaliczane są na najstarszą wymagalną.
7. Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty za treningi i nie
podlegają one zwrotowi.
8. Korzystanie tylko z części usług nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty lub przedłużenia
z tego powodu okresu za który dokonana była płatność. Fakt, iż uczestnik zajęć nie
korzysta z prowadzonych zajęć, nie zwalnia od wnoszenia opłat, o ile niemożliwość
korzystania ze sprzętu i usług nie wynika z przyczyn leżących po stronie Rebel Fencing
Szkoła Szermierki Klasycznej.
9. Niższe ceny za treningi wynikające z korzystania z karty członkowskiej są cenami
promocyjnymi.
10. W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach i
udokumentowanej nieobecności przez lekarza, Szkoła Szermierki Klasycznej Rebel
Fencing może obniżyć opłatę treningową w kolejnym miesiącu proporcjonalnie do ilości
treningów na których była absencja. W każdym przypadku stanowi to decyzję uznaniową,
indywidualną Szkoły
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11. W przypadkach uzasadnionych ciężkimi wydarzeniami losowymi Rebel Fencing może
odstąpić od pobrania opłaty za treningi na pisemny/elektroniczny wniosek (w przypadku
grupy dziecięcej - rodzica lub opiekuna prawnego).
12. W razie opóźnień w uregulowaniu płatności będą wysyłane przypomnienia za
pośrednictwem e-mail, sms lub przez portale społecznościowe przypomnienie o
konieczności uregulowania opłat. Mogą być też zastosowane odsetki ustawowe za
opóźnieiach w płatności.
III. Budżet szkoły i finansowanie.
1. Z budżetu szkoły finansuje się:
a. wynajem sal sportowych, i pomieszczeń z przeznaczeniem do treningów,
b. zakup sprzętu sportowego,
c. opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem działalności,
d. inne wydatki niezbędne do funkcjonowania działalności Szkoły i jej zobowiązań
bezpośrednich.
2. Uczestnicy zajęć (w przypadku grupy dziecięcej - rodzice lub prawni opiekunowie)
finansują:
a. opłaty za treningi, opłaty za karty członkowskie, opłaty za wynajem sprzętu
treningowego oraz wszelkie opłaty związane z uczestnictwem w zajęciach z
szermierki klasycznej i historycznej
b. szermierczy sprzęt ochronny (informację na temat niezbędnego sprzętu
ochronnego udziela instruktor prowadzący) oraz broń treningowa do walki
c. odzież klubową - koszulki klubowe, naszywki
d. opłaty startowe oraz koszty transportu i pobytu na zawodach
e. badania lekarskie
f. ubezpieczenie NNW
g. licencje zawodnicze
h. obozy i zgrupowania
i. dodatkowe zdobienia na sprzęcie oraz gadżety
j. wszelkie inne – o ile ich finansowanie nie wynika wprost z pkt. 2 niniejszego
rozdziału.

1.
2.
3.

4.

IV. Organizacja naboru do klubu
Sezon treningowy trwa od 1 września do 30 czerwca następnego roku, o ile nie zostanie
ustalone inaczej decyzją Szkoły.
Nabór do grup trwa przez cały rok.
Zakres wiekowy jest ustalony w następujący sposób:
a. Grupa dziecięca i młodzieżowa – maksymalnie do 16 roku życia
b. Grupa początkująca - Od 14 roku życia (osoby niepełnoletnie powinny przedstawić
pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna)
c. Grupa średnia i zaawansowana - Od 14 roku życia (osoby niepełnoletnie powinny
przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna)
Zakres w zależności od stopnia zaawansowania ustalany jest w następujący sposób:
a) Grupa początkująca - osoby, które nigdy nie trenowały szermierki, osoby
bez sprzętu ochronnego przeznaczonego do walki na metalową broń (bez
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kaftana ochronnego, bez maski szermierczej itp. oraz bez metalowej broni
- szpady, szabli, rapier, miecza).
b) Grupa średnia i zaawansowana - osoby z własnym sprzętem ochronnym
przeznaczonym do walki na metalową broń – dopuszczone decyzją Szkoły
do tych grup w oparciu o posiadane umiejętności i doświadczenie
szermiercze
5. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby zainteresowane wpisuje się na listę rezerwową,
skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej w kolejności zgłoszeń lub w kolejności
ustalonej ineteresem Szkoły.
V. Warunki przyjęcia na treningi.
1. Kandydat do uczestnictwa w zajęciach, zwanych dalej "treningami", zgłasza
organizatorowi zajęć, zwanym dalej "organizatorem" chęć swojego udział w treningach
określonej grupy.
2. Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego instruktora prowadzącego
trening, zwanego dalej „instruktorem” lub “trenerem”, o warunkach organizacyjnofinansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów.
3. Na pierwszych zajęciach, w których uczestniczy kandydat zostaje poinformowany przez
instruktora o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach
uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i
zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na
treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w regulaminie
i zarządzeniach.
4. Zapisanie się na treningi jest równoznaczne z podpisaniem się pod regulaminem
(oświadczenie iż zapoznał się z regulaminem) oraz dokonaniem opłaty za treningi wg.
Cennika. Okoliczność powyższą każdy uczestnik potwierdza też stosownym
oświadczeniem pisemnym.
5. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
powinien podpisać/przedstawić rodzic lub opiekun prawny.
6. Przystępując do treningu uczestnicy (lub rodzice/ opiekun prawny) wypełniają ankietę o
stanie zdrowia.
7. W przypadku wystąpienia przewlekłych chorób uczestnika treningu powinien przedstawić
(lub rodzice / opiekun prawny) aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzający dobry
stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach z szermierki
klasycznej. Informacje o stanie zdrowia powinny być aktualizowane – który obowiązek
bieżący spoczywa indywidualnie na każdym z uczestników.
8. Przystępując do treningu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz
ogólny obraz wnętrza Szkoły mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Rebel Fencing Szkoła
Szermierki Klasycznej lub na portalach społecznościowych oraz akceptując niniejszy
Regulamin, wyraża na to zgodę. Uczestnik treningów ma prawo zgłosić sprzeciw co do
opublikowania lub może zażądać usunięcie nagrania obejmującego jego wizerunek. W
przypadku braku zastrzeżenia jak w zdaniu poprzednim Szkoła uprawnioną jest do
korzystania z zapisów na wszelkich polach eksploracji i w każdym celu (w tym
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zarobkowym). Niedopuszczalnym jest zastrzeżenie ogólne – blankietowe o braku zgody
na korzystanie ze wszelkich zapisów.
9. Na zajęciach prowadzonych przez Rebel Fencing Szkołę Szermierki Klasycznej
obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również
używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Osoba prowadząca trening
zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Rebel Fencing osób, co
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości i higieny osobistej.
11. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu treningowego uczestnik zajęć ma
obowiązek odłożyć sprzęt na miejsce lub odpowiednio go zabezpieczyć.
12. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w
szczególności: broni metalowej, broni piankowej i masek szermierczych.
VI. Strój treningowy i sprzęt ochronny
1. Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego
stroju do treningu, na którego składa się wygodny dres lub legginsy, t-shirt bawełniany
(lub “koszulka oddychająca”), nieślizgające się na parkiecie buty zmienne z dobrą
amortyzacją pięty.
2. W przypadku treningów na broń piankową (go-now) oraz na broń syntetyczną wymagane
jest posiadanie:
a. Maski szermierczej z certyfikowaniem co najmniej CEN level 1 (350 N)
b. Rękawic ochronnych np. skórzanych
c. Opcjonalnie - ochraniacza piersi w postaci plastikowego breast plastronu
d. Ochraniaczy na stawy, suspensora oraz adekwatnych rękawic w przypadku na
broń nylonową (typu Rawlings lub podobne).
3. W przypadku treningów na lekką metalową broń (szpada dworska, szabla sportowa, rapier
kolny) wymagane jest posiadanie przynajmniej:
a. maski szermierczej z certyfikowaniem CEN level 1 (350N),
b. kaftana znanych producentów odzieży szermierczej atestowany, z wyraźnym
oznakowaniem wytrzymałości na przebijanie materiału (również 350 N).
c. rękawic np. skórzanych,
d. w przypadku kobiet - breast plastron
e. Opcjonalnie tzw. “underplastron” o wytrzymałości na przebicie rzędu 800N
(potwierdzone naszytym przez producenta symbolem atestu)
4. W przypadku treningów na broń metalową ciężką (miecz długi, szabla ciężka, rapier
sieczno - kolny) wymagane jest posiadanie:
a. maski szermierczej z certyfikowaniem CEN level 2 (1600N),
b. Nakładka na maskę zakrywająca potylicę
c. kaftana lub kurtki znanych producentów odzieży szermierczej przeznaczonej do
DESW (HEMA), atestowany, z wyraźnym oznakowaniem wytrzymałości na
przebijanie materiału (minimum 350 N) z dodatkową ochroną przed obrażeniami
od uderzenia (wytłumienie pikowane, wkładki ochronne itp.).
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d. Rękawic o zwiększonej wytrzymałości, przeznaczonych do walki na ciężką broń
znanych firm: Progauntlet, SPES, Sparring GLoves
e. w przypadku kobiet - breast plastron
f. Opcjonalnie underplastron o wytrzymałości na przebicie rzędu 800N
(potwierdzone naszytym symbolem atestu)
g. Ochraniacze na stawy (ochraniacze na kolana i stawy łokciowe z dodatkowym
“motylkiem” - osłoną na bok stawu), przedramiona, piszczele i na krtań (tzw.
śliniak)
h. Dodatkowo można wykorzystać jako ochraniacz bodiki do futbolu/hokeja oraz
czepiec hokejowy/do rugby pod maskę w celu wytłumienia uderzeń ciężką bronią.
5. Uczestnik treningów jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet indywidualnych,
osobistych ochraniaczy, wspomnianych wyżej, oraz ich posiadania i używania w czasie
treningów, zwłaszcza podczas użtkowania stalowej broni treningowej.
6. Szczegółowych informacji na temat wymaganego sprzętu ochronnego udzielają
instruktorzy.
7. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność i czystość - pełną
odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.
8. Istnieje możliwość wypożyczenia ochraniaczy w postaci masek szermierczych jednak
organizator treningu nie gwarantuje możliwości wypożyczenia sprzętu ze względu na jego
ograniczoną ilość.
9. Wypożyczenie wspomnianego w pkt. 2, 3 i 4. sprzętu jest możliwe po wcześniejszym
zadeklarowaniu wypożyczenia od osoby prowadzącej i uiszczenia stosownej opłaty.
10. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek
ubrać komplet ochraniaczy wymaganych do danego ćwiczenia, broni.
11. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego
części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.
12. Uczestnik treningu na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać pełen zestaw
ochraniaczy do udziału w sparingu.
13. W przypadku odmowy ubrania sprzętu ochronnego, uczestnik może zostać
niedopuszczony do udziału w treningu, zwłaszcza w sparingach.
14. Osoby nie stosujące się do powyższych zasad bezpieczeństwa bedą niedopuszczane lub
wydalane z treningów i innych zajęć oraz imprez Szkoły na własne ryzyko i koszt.
VII. Udział w treningach
1. Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w
ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i
przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej "sparingiem".
2. Każdy uczestnik treningów bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem
lub w sparingu.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.
4. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z
partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w
przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego,
Strona nr 5

normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w
pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, właścicieli sali, sędziów,
trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków,
autoryzowanych i zaproszonych gości oraz samej działalności Rebel Fencing Szkoły
Szermierki Klasycznej, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.
5. Każdy uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w
sparingu. W tym przypadku uczestnik, uczestniczy w dalszym treningu wykonując zadane
ćwiczenie indywidualnie.
6. Każdy uczestnik treningów może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem
lub sparing.
7. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych przed rozpoczęciem treningu, jego
uczestnik powinien poinformować instruktora lub trenera o tym fakcie.
8. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu
powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub wezwać pogotowie.
9. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik
powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym
fakcie.
10. Rebel Fencing, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody na osobie i pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będące następstwem
dolegliwości zdrowotnych występujących u uczestnika przed podjęciem ćwiczeń lub zajęć
na treningu.
11. Rebel Fencing, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody na osobie i pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika
wynikłe z
nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, instrukcji ćwiczeń wydawanych przez
instruktorów i trenerów.
12. Rebel Fencing, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zajęć nie ponoszą także
odpowiedzialności za szkody na osobie wywołane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu
szermierczego przez uczestnika zajęć.
13. Rebel Fencing, instruktorzy, trenerzy organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności
za sprzęt zagubiony lub ukradziony w szatni, na zajęciach, w drodze na treningi i z
treningu.
14. W przypadku zaistnienia zaległości z opłatą za treningi, kartą członkowską, lub innymi
opłatami instruktorzy lub organizatorzy zajęć są uprawnieni do odmowy wpuszczenia
Uczestnika na zajęcia.
15. Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej ma prawo do zmian godzin treningów oraz
działania.
16. W dniach ustawowo wolnych od pracy Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej
zastrzega sobie możliwość zawieszenia treningów.
17. Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika zajęć wykorzystywane mogą być tylko przez
Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej do celów organizacyjnych zgodnie z
aktualnymi przepisami związanymi z ochroną danych osobowych RODO.
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VIII. Przetwarzanie danych osobowych
Rebel Fencing wraz z zawarciem Umowy uzyskuje dostęp do danych osobowych Klienta
podanych w formularzu członkowskim i jest Administratorem tych danych zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 “Rozporządzenie”).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa o korzystanie z usług
Rebel Fencing. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zajęć nie jest
obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie
będą możliwe.
Rebel Fencing realizuje z najwyższą starannością wszelkie obowiązki nałożone przez
przepisy Ustawy oraz Rozporządzenia na administratora danych, w tym zapewnia, iż dane
osobowe, o których mowa w 8.1 powyżej, są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Uczestnika
Zajęć, a także wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją, realizacją Umowy
oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, a w przypadku
niewywiązania się przez Uczestnika Zajęć, również w celu dochodzenia roszczeń
związanych z Umową;
b. zebrane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz poddawane dalszemu
przetwarzaniu zgodnemu z tymi celami;
c. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne; tj. w okresie zarówno podczas
trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu – tak, by umożliwić proces rekrutacyjny
oraz weryfikację Uczestnika Zajęć w przyszłości.
Rebel Fencing nie będzie podejmować wobec Uczestnika Zajęć zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Uczestnik Zajęć ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do poprawiania,
żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia, a także
prawo sprzeciwu, który należy wnieść do siedziby Rebel Fencing w formie pisemnej. Klient
może skontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie Rebel Fencing lub
pisemnie na jego adres podany w punkcie 1 Regulaminu oraz telefonicznie 600 35 81 63
Uczestnik Zajęć ma prawo wnieść skargę do prezesa Rebel Fencing.
Rebel Fencing może przekazać dane osobowe Uczestnika Zajęć osobom trzecim – w
szczególności profesjonalnemu pełnomocnikowi – w przypadku niewywiązania się przez
Uczestnika Zajęć Umowy w celu dochodzenia roszczeń związanych z Umową.
W odniesieniu dostosowania się do zasad bezpieczeństwa szeroko rozumianych stosuje
się również pkt VI ppkt 7.

Strona nr 7

Ustalenia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Uczestnika treningów integralną część
umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Rebel Fencing Szkoła
Szermierki Klasycznej.
2. Ustalona przy zawarciu umowy cena za udział w treningach, za kartę członkowską,
wypożyczenie broni i lekcje indywidualne obowiązuje w okresie trwania danego okresu,
za którego dokonano płatność;
3. W/w ceny ustalane są w oparciu o aktualny cennik Rebel Fencing oraz wybrany przez
uczestnika treningów rodzaj pakietu.
4. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Rebel Fencing oraz na jego stronie internetowej
– https://www.rebelfencing.pl Przed podpisaniem umowy Klient zobowiązany jest
zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów
poprzez ogłoszenie w siedzibie Rebel Fencing oraz na jego stronie internetowej.
6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Rebel
Fencing.
7. Regulamin obowiązuje w ramach okresu na jaki został wykupiony pakiet uczestnictwa w
zajęciach.
8. Ważne informacje są publikowane na stronie www.rebelfencing.pl lub na portalu
społecznościowym.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego i
innych aktów normatywnych.

Strona nr 8

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w treningach Rebel Fencing nr
1/2021/22, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

LP

Imię

Nazwisko

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Strona nr 9

Data

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w treningach Rebel Fencing nr
1/2021/22, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

LP

Imię

Nazwisko

Podpis

22
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Strona nr 10

Data

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w treningach Rebel Fencing nr
1/2021/22, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

LP

Imię

Nazwisko

Podpis

43
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Data

