
 

 

  
 REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA BABY DLA 3-LATKÓW 

GMINNEGO CENTRUM SPORTU TRZEBNICA – ZDRÓJ sp. z o.o. w sezonie 2021/2022 

 
 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach AQUA BABY dla 3-latków, 

których organizatorem jest Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA – ZDRÓJ sp. z o.o., zwany 

dalej „Organizatorem”. 

2. W zajęciach  AQUA BABY dla 3-latków mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3 lat  (decyduje wiek 

w chwili rozpoczęcia kursu) wraz z opiekunem, zwani dalej „Uczestnikiem”. 

3. Jeden kurs obejmuje 5 zajęć, o których mowa w ust. 1. 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 u Organizatora. 

4. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania zatrudnionych u Organizatora. 

5. Uczestnictwo w zajęciach AQUA BABY dla 3-latków możliwe jest wyłącznie: 

a)  po podpisaniu umowy uczestnictwa w zajęciach,  

b)  po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,  

c)  po opłaceniu zajęć w wymiarze 5 zajęć w łącznej cenie 175 zł     

     (karnet opłaconych pięciu zajęć  zachowuje ważność w okresie następnych sześciu  

 tygodni).  

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 trwają 30 minut i rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie. 

Uczestnik zobowiązany jest przybyć na zajęcia wcześniej w celu przygotowania się do zajęć. 

7. Opiekun prawny małoletniego Uczestnika oświadcza pisemnie, że dziecko jest zdolne i nie ma 

przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach AQUA BABY dla 3-latków lub 

przedstawia odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie okazanie w kasie pływalni e-karty, która 

jednocześnie stanowi potwierdzenie obecności w zajęciach. 

9. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w stroju kąpielowym, dziecko ewentualnie w pieluszce 

przeznaczonej do pływania oraz po uprzednim wzięciu prysznica. 

10. O niemożliwości uczestniczenia w zajęciach lub rezygnacji z kursu Uczestnik zobowiązany jest 

poinformować Organizatora telefonicznie pod numerem  +48 603 152 830 lub e-mailowo: 

biuro@trzebnicazdroj.eu przed rozpoczęciem odwoływanych zajęć. 

11. Nieobecność, o której mowa w ustępie poprzedzającym lub zajęcia niewykorzystane w ramach 

odwołanego kursu  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 opiekuna wraz 

dzieckiem w wymiarze jednego wejścia za każdą niewykorzystaną lub odwołaną godzinę zajęć. 

Przed wejściem na pływalnię, należy okazać w kasie e-kartę, w celu zaznaczenia przez kasjera 

wykorzystania nieobecności w systemie. 
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12. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi 

prowadzącemu zajęcia. 

13. Za bezpieczeństwo dziecka w szatni oraz przed i po zajęciach odpowiada opiekun prawny 

dziecka.  

14. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo zastępstwa lub zmiany instruktora prowadzącego 

zajęcia. 

15. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość łączenia lub rozwiązania grupy, w przypadku 

zmniejszenia się liczby uczestników zajęć. 

16. Uczestnik  zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminów obowiązujących na 

terenie Organizatora. 

 

 

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

 

 

 

 

 

............................                                                                                                    ............................... 

      Organizator                                                                                                                Uczestnik 

 

 


