
 

 

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA  
W GMINNYM PARKU WODNYM TRZEBNICA – ZDRÓJ SP. Z O.O. W SEZONIE 2016/2017. 

 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w lekcjach indywidualnych 

nauki i doskonalenia pływania, którego organizatorem jest Gminny Park Wodny 

TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

2. W lekcjach indywidualnych nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku 

życia (decyduje data urodzenia), młodzież oraz osoby dorosłe. 

3. Lekcje indywidualne odbywają się cyklicznie 1 raz w tygodniu (lub częściej) zgodnie z 

harmonogramem indywidualnie ustalonym z koordynatorem zajęć nauki i doskonalenia 

pływania.  

4. Uczestnictwo w lekcjach indywidualnych możliwe jest wyłącznie po:   

 zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, 

 opłaceniem 5 lekcji jednorazowo z góry w karnecie. 

5. Kursant oświadcza, że jest zdolny i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

lekcjach nauki i doskonalenia pływania lub przedstawia odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 

Jeżeli kursantem jest niepełnoletnie dziecko, to takie oświadczenie wyraża rodzic /opiekun 

prawny. 

6. W przypadku dzieci najmłodszych (do 7 lat) – osoba uprawniona do reprezentowania 

niepełnoletniego ma możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka, doprowadzenia go 

na halę basenową do instruktora tuż przed rozpoczęciem zajęć i odebrania dziecka po 

zakończonych zajęciach. W czasie trwania lekcji osoba uprawniona do reprezentowania 

niepełnoletniego może przebywać na widowni pływalni lub zakupić bilet i skorzystać z atrakcji 

obiektu. Osoby przyprowadzające dziecko do hali basenowej zobowiązane są do posiadania 

obuwia zmiennego. 

7. Opłata (gotówka lub karta płatnicza) za lekcje indywidualne nauki i doskonalenia pływania 

dokonywana jest w kasie GPW TRZEBNICA – ZDRÓJ w karnecie, za 5 lekcji z góry. 

8. Karnet znajduje się na E-KARCIE wydawanej jednorazowo. Za wydanie E-KARTY pobierana jest 

jednorazowa opłata 10,00 zł. Kwota ta zasila konto klienta, z którego może skorzystać przy 

wejściach rekreacyjnych na pływalnię i do sauny. 

9. Karnet opłaconych pięciu lekcji indywidualnych wydawany jest na okres pięciu kolejnych lekcji 

ujętych w harmonogramie, licząc od pierwszej lekcji w karnecie. W okresie ważności karnetu 



 

 

możliwe jest umówienie się na lekcję opuszczoną.  
 

10. Cennik: 

 1 lekcja /1 dziecko; 45 minut; 5 x 52,00 zł = 260,00 zł 

 1 lekcja /1 dorosły; 45 minut; 5 x 55,00 zł = 275,00 zł 

 1 lekcja /2-3 dzieci; 45 minut; 5 x 37,00 zł = 185,00 zł /1 dziecko 

 1 lekcja /2-3 dorosłych; 45 minut; 5 x 40,00 zł = 200,00 zł /1 dorosły 
 

11. Kursant bierze udział w lekcji w stroju kąpielowym, okularach pływackich i czepku pływackim 

oraz po uprzednim wzięciu prysznica. 

12. O niemożliwości uczestniczenia w lekcji prosimy poinformować telefonicznie pod numerem 

71 312 14 38 lub 603 152 830 lub e-mailowo: biuro@trzebnicazdroj.eu. 

13. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w którejkolwiek lekcji podczas ważności karnetu, 

cena tej lekcji zostaje pomniejszona o koszty przygotowania i dyspozycji trenera /instruktora 

pływania do prowadzenia lekcji. Jednocześnie kwota 25,00 zł jako pozostała część lekcji 

opuszczonej wpłacona zostaje na konto klienta (E-KARTĘ) i może zostać wykorzystana na 

wejścia rekreacyjne na pływalnię i do sauny. 

14. W przypadku lekcji, w której uczestniczy 2-3 kursantów, nieobecność jednego z nich nie 

powoduje zwrotu kwoty 25,00 zł, ponieważ lekcja odbyła się dla pozostałych kursantów. 

Natomiast jeżeli żaden z kursantów nie uczestniczył w lekcji to obowiązuje pkt. 12 i 13. 

15. Nieusprawiedliwione, dwie kolejne nieobecności skutkują skreśleniem Kursanta z 

harmonogramu. 

16. Organizator lekcji indywidualnych nauki i doskonalenia pływania zastrzega sobie prawo do 

zmiany instruktora prowadzącego lekcje. 

17. Kursant zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na 

terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

 

Zapoznałem –am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia: 

 

 

 

………………………………………………………..    ……………………………………………… 

KURSANT       ORGANIZATOR  


