
 

 

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA  
W GMINNYM PARKU WODNYM TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w lekcjach indywidualnych nauki i 
doskonalenia pływania, którego organizatorem jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

2. Lekcje indywidualne odbywają się cyklicznie raz w tygodniu (lub częściej) zgodnie z 
harmonogramem indywidualnie ustalonym z koordynatorem zajęć nauki i doskonalenia 
pływania.  

3. Uczestnictwo w lekcjach indywidualnych możliwe jest wyłącznie po:  

 podpisaniu umowy uczestnictwa w lekcjach indywidualnych nauki i doskonalenia pływania,  

 zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu, 

 opłaceniem lekcji jednorazowo lub w karnecie. 
4. Osoba uprawniona do reprezentowania niepełnoletniego dziecka ma prawo wejścia na teren 

pływalni bez prawa korzystania z basenu lub sauny. Możliwość skorzystania z basenu lub sauny 
istnieje wyłącznie po zakupie biletu. 

5. W przypadku dzieci najmłodszych (do 7 lat) – osoba uprawniona do reprezentowania 
niepełnoletniego ma możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka i 
natychmiastowego opuszczenia przebieralni oraz części basenowej. Osoba uprawniona do 
reprezentowania niepełnoletniego dziecka jest zobowiązana do doprowadzenia dziecka do 
instruktora tuż przed rozpoczęciem zajęć, jak i odebrania go po zakończonych zajęciach. Osoby 
przyprowadzające dziecko do hali basenowej zobowiązane są do posiadania obuwia 
zmiennego. 

6. Opłata za lekcje indywidualne nauki i doskonalenia pływania może zostać dokonywana w 
dwóch formach: 

 jednorazowo, przed każdą lekcją, w kasie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ, 

 w karnecie, za pięć lekcji z góry. 
7. W razie opłaconych lekcji w karnecie i braku posiadania karnetu przed przystąpieniem do lekcji, 

należy opłacić kwotę wejścia jednorazowego. 
8. Karnet opłaconych pięciu lekcji indywidualnych wydawany jest na okres siedmiu tygodni, 

licząc od pierwszej odbytej lekcji. W okresie ważności karnetu możliwe jest umówienie się na 
lekcję opuszczoną. Po okresie ważności karnetu lekcje opuszczone przepadają, bez 
możliwości jakichkolwiek roszczeń.  

9. O niemożliwości uczestnictwa w lekcji należy niezwłocznie poinformować telefonicznie pod 
numerem 71 312 14 38 lub e-mailowo: biuro@trzebnicazdroj.eu. 

10. Nieusprawiedliwione, dwie kolejne nieobecności skutkują skreśleniem Kursanta z 
harmonogramu. 

11. Organizator lekcji indywidualnych nauki i doskonalenia pływania zastrzega sobie prawo do 
zmiany instruktora prowadzącego lekcje. 

12. Kursant zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na 
terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

 
 


