REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ
1. Uczestnictwo w kursie możliwe jest wyłącznie po opłaceniu kursu (wykupieniu karnetu).
2. Przed każdymi zajęciami należy okazać w kasie pływalni karnet uprawniający do
uczestnictwa w celu potwierdzenia obecności uczestnika. Jeśli kursant zapomniał
karnetu, należy przed przystąpieniem do zajęć, dokonać opłaty za jednorazową lekcję
( 20 zł-dzieci, 24 zł –dorośli)
3. Dni, w których zajęcia zostają odwołane :
1,2 listopada 2012- Wszystkich Świętych
24.12.2012- 01.01.2013– Święta Bożego Narodzenia oraz przerwa między świąteczna,
Nowy Rok
28.01.2013- 10.02.2013- ferie zimowe
28.03.2013- 02.04.2013 – Święta Wielkanocne
01.05.2013- 05.05.2013- weekend majowy
30.05.2013- 01.06.2013- Boże Ciało
Od 28.06.2013- wakacje
4. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu według harmonogramu.
5. Karnet jest ważny wyłącznie w okresie podanym na jego awersie.
6. W przypadku choroby dziecka i niemożliwości uczestniczenia w zajęciach należy o tym
fakcie poinformować koordynatora zajęć – Martę Zając-Sobczak telefonicznie lub emeilowo( 71/312 14 38, 603 152 830). Możliwe jest dwukrotne ( z rzędu) opuszczenie
zajęć. Jeśli zdarzy się trzeci tydzień opuszczenie zajęć, ta trzecia lekcja przepada,a dwie
wcześniejsze nieobecności można odrobić. Chęć odrobienia zajęć należy ustalić z Martą
Zając-Sobczak lub bezpośrednio z instruktorem prowadzącym zajęcia.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik kursu ma możliwość odebrania
niewykorzystanych zajęć również poprzez indywidualne (rekreacyjne) wejście w terminie
dogodnym dla klientów. Jedno wejście na pływalnie obejmuje kursanta + 1 osoba
towarzysząca (jeżeli kursantem jest dziecko, to osobą towarzyszącą musi być osoba
dorosła). Przed wejściem na pływalnie, należy okazać w kasie karnet na kurs , w celu
zaznaczenia przez kasjera wykorzystania nieobecności.
8. W przypadku zagubienia karnetu, jest możliwość wystawienia kolejnego z ilością zajęć
do wykorzystania na podstawie listy obecności sprawdzanej przez instruktora.
9. W przypadku dzieci najmłodszych (do lat 7) – rodzic lub opiekun prawny mają
możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka. Opiekun jest zobowiązany do
przekazania dziecka instruktorowi tuż przed rozpoczęciem zajęć, jak i odebrania go po
zakończonych zajęciach. Osoby przebywające na hali basenowej są zobowiązane do
przebrania w strój sportowy lub kąpielowy.
10. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia
obecności do zbiórki kończącej zajęcia.
11. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia.
12. Karnety na naukę pływania wydawane są cyklicznie ( co 10 zajęć) według terminów
podanych w załącznikach. Załączniki są umieszczone w gablocie ogłoszeń.
13. Na zajęcia indywidualne nie ma konieczności wykupowania karnetów. Klient dokonuje
jednorazowej opłaty przed zajęciami.
14. Kontynuowanie kursu jest możliwe poprzez wykupienie karnetu na kolejne 10 zajęć.
15. Wykupienie karnetu na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć.

