REGULAMIN MIEJSKIEJ SZKÓŁKI PŁYWANIA PINGWINEK I ŻABKA
1.

Organizatorem zajęć nauki pływania jest Miasto Zabrze - Zabrzański Kompleks Rekreacji z siedzibą przy Al. W. Korfantego 18.

2.

Zajęcia Miejskiej Szkółki Pływania Pingwinek i Żabka dalej zwanej Szkółką odbywają się w obiektach AQUARIUS PLAC KRAKOWSKI (Żabka)
oraz AQUARIUS KOPERNIK (Pingwinek).

3.

Uczestnikiem zajęć nauki pływania w Szkółce jest osoba, która uiści opłatę za cały miesiąc prowadzonych zajęć z góry w kasie pływalni zgodnie
z obowiązującym cennikiem lub przed rozpoczęciem semestru nauki pływania wniesie opłatę za cały semestr z góry.

4.

Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany każdorazowo do okazania ważnego na dany miesiąc karnetu przekazanego przez organizatora
przy dokonywaniu płatności. Osoba nie posiadająca karnetu do okazania nie zostanie dopuszczona do zajęć.

5.

Uczestnik zajęć powinien mieć ukończone 3 lata.

6.

Przed rozpoczęciem zajęć Opiekun dziecka zobowiązany jest do podpisania formularza, w którym informuje Organizatora, że stan zdrowia
uczestnika/dziecka pozwala w pełni na uczestniczenie w zajęciach. Informację o chorobach przewlekłych, które z uwagi na program szkolenia
i intensywność zajęć mogą zagrażać zdrowiu bądź życiu dziecka należy niezwłocznie, a najpóźniej przed pierwszymi zajęciami cyklu - przekazać
instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

7.

Zajęcia odbywają się w systemie grupowym. Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie to 15 osób.

8.

Czas trwania zajęć to 60 minut, w tym 45 minut zajęć w wodzie oraz 15 minut na przygotowanie się do zajęć (przebranie, rozgrzewka).

9.

Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się.

10. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności. Osobom rezygnującym z uczestnictwa
w zajęciach w Szkółce po dokonaniu opłaty za zajęcia odbywające się w danym miesiącu, Organizator nie zwraca poniesionych kosztów.
11. W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą, bądź czynnikiem losowym istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
Odrabianie zajęć odbywa się po wcześniejszych ustaleniach z Koordynatorem Szkółki.
12. W szczególnych przypadkach po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z Koordynatorem Szkółki istnieje możliwość bezpośredniego uczestnictwa rodzica
w zajęciach zarówno w wodzie, jak i bezpośrednio obok niecki basenu. Uczestniczący w zajęciach rodzic zobligowany jest do zmiany stroju
(sportowy/kąpielowy) i podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
13. Do każdego karnetu dodawany jest bonus w postaci biletu dla rodzica z dzieckiem na basen/grotę solną do wykorzystania w miesiącu, na który
wystawiony jest karnet.
14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich Opiekunowie prawni.
15. Uczestnik/ Opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia
pływania, na podstawie której Organizator wystawia fakturę VAT za uczestnictwo w zajęciach.
16. Szczegółowy harmonogram dotyczący semestrów nauki pływania dostępny jest na stronie internetowej www.basenkryty.pl oraz stanowi załącznik
do umowy o które mowa w pkt. 16.
17. Wpłaty za zajęcia można dokonać w kasie pływalni bądź przelewem na konto podane w umowie. Przyjmowane formy płatności to płatność gotówką
bądź kartą płatniczą, bądź przelewem. W przypadku dokonania przelewu, przed przystąpieniem do zajęć należy okazać potwierdzenie dokonania
przelewu.
18. Dokonanie wpłaty i podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem ww. regulaminu.

