REGULAMIN KURSU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
GMINNEGO PARKU WODNEGO TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o. w sezonie 2017/2018

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach nauki i
doskonalenia pływania, którego organizatorem jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ
Sp. z o.o., zwany dalej „Organizatorem”.
2. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku życia (decyduje
data urodzenia w chwili rozpoczęcia kursu), młodzież oraz osoby dorosłe, zwani dalej
„Kursantem”.
3. Zajęcia odbywają się w grupach zorganizowanych jeden raz w tygodniu zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez koordynatora zajęć. Harmonogram jest dostępny na stronie
internetowej oraz w stanowisku kas GPW TRZEBNICA - ZDRÓJ.
4. Grupy dobrane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu – określone
odpowiednim poziomem od 0 do 7. Charakterystyka poziomów dostępna jest na stronie
internetowej oraz w stanowisku kas GPW TRZEBNICA – ZDRÓJ.
5. Celem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest:


w przypadku grup początkujących – wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne i
samodzielne utrzymanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w
formie zabawowej;



w przypadku grup średnio – zaawansowanych – doskonalenie techniki pływackiej wszystkimi
stylami z elementami współzawodnictwa;



w przypadku grup zaawansowanych – doskonalenie techniki sportowej oraz współzawodnictwo
sportowe.

6. Zajęcia prowadzone są przez trenerów i instruktorów pływania zatrudnionych w GPW
TRZEBNICA – ZDRÓJ.
7. Uczestnictwo w zajęciach nauki i doskonalenia pływania możliwe jest wyłącznie:


po podpisaniu umowy uczestnictwa w zajęciach,



po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,



po opłaceniu kursu w karnecie semestralnie w 2 częściach:



25 zł za 1 lekcję 30 minutową dziecka 4-letniego,



29 zł za 1 lekcję 45 minutową dziecka 5 lat i starszego,

(zajęcia trwają 30 lub 45 minut i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą
wyznaczono zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali basenowej. Prosimy o wcześniejsze
przybycie w celu przygotowania się do zajęć)


po otrzymaniu e-karty.

8. Rodzic /opiekun prawny małoletniego Kursanta oświadcza pisemnie, że dziecko jest zdolne i nie
ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania lub
przedstawia odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie okazanie w kasie pływalni e-karty, która
jednocześnie stanowi potwierdzenie obecności w zajęciach.
10. W przypadku dzieci najmłodszych (do 7 lat) – osoba uprawniona do reprezentowania
małoletniego Kursanta ma możliwość:


wejścia do szatni w celu przebrania dziecka,



doprowadzenia dziecka na halę basenową do instruktora tuż przed rozpoczęciem zajęć,



odebrania dziecka po zakończonych zajęciach.
W czasie trwania zajęć osoba uprawniona do reprezentowania małoletniego może:



przebywać na widowni pływalni,



zakupić bilet i skorzystać z atrakcji obiektu.
Osoby przyprowadzające dziecko do hali basenowej są zobowiązane do posiadania obuwia
zmiennego.

11. Kursanci biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich i czepkach
pływackich oraz po uprzednim wzięciu prysznica.
O niemożliwości uczestniczenia w lekcji Kursant zobowiązany jest poinformować Organizatora
telefonicznie

pod

numerem

71 312

14

38

lub

+48 603 152 830

lub

e-mailowo:

biuro@trzebnicazdroj.eu.
12. Nieobecności z danego miesiąca można odrobić do końca następnego miesiąca z inną grupą w
innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem zajęć pod nr tel.
+48 603 152 830.
13. Każdą nieobecność można zrealizować poprzez rekreacyjne wejście w dogodnym terminie,
jednak nie później niż do końca kolejnego miesiąca rozpoczynającego się po dacie nieobecności
na zajęciach. Wejście rekreacyjne obejmuje jednogodzinne wejście na basen dla Kursanta wraz
z jedną osobą towarzyszącą. Jeżeli Kursantem jest osoba małoletnia, poniżej 12 roku życia,

osobą towarzyszącą musi być osoba pełnoletnia. Przed wejściem na pływalnię, należy okazać w
kasie e-kartę, w celu zaznaczenia przez kasjera wykorzystania nieobecności w systemie.
14. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za Kursanta od momentu sprawdzenia
obecności do zbiórki kończącej zajęcia.
15. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
16. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi
prowadzącemu zajęcia.
17. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo zastępstwa lub zmiany instruktora prowadzącego
zajęcia.
18. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość łączenia lub rozwiązania grupy, w przypadku
zmniejszenia się liczby uczestników zajęć.
19. Kursant zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie
Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.

Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem nr 15/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku Prezesa Zarządu GPW
TRZEBNICA – ZDRÓJ Sp. z o.o.

