REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA
1. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską (instruktorzy, trenerzy
pływania).
2.Zajęcia (45 minut w wodzie) odbywają się w grupach liczących maksymalnie 15 osób,
3. Zapisy na kurs odbywają się w kasie MOSiR z jednoczesnym uiszczeniem opłaty za kurs (najpóźniej 7 dni
przed rozpoczęciem kursu) .
4. Odpłatność za zajęcia wynosi: 150,00 zł (kurs dla dzieci) za 10 lekcji z góry.
5. Po dokonaniu opłaty uczestnik otrzymuje kartę, która służy do regulowania należności za kurs nauki pływania
6. Lekcja trwa 45 min + 20 min szatnia, po przekroczeniu czasu 65 min pobierana będzie dopłata płatna tylko
gotówką.
7. Za zakup karty pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 20,00 zł – płatna gotówką.
8. MOSiR zastrzega sobie prawo zmian ceny.
9. MOSiR nie zwraca środków finansowych za opuszczone zajęcia.
10 . Kwoty pozostałe na karcie można wykorzystać w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu .
11. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po jego rozpoczęciu Organizator nie zwraca pieniędzy.
12. Jeżeli uczestnik kursu stwarza zagrożenie lub dezorganizuje zajęcia może zostać usunięty z kursu.
13 .Kursant zostanie przydzielony do grupy na podstawie umiejętności pływackich ocenionych przez instruktora,
14. Opiekun może wejść z dzieckiem do szatni by pomóc mu przygotować się do zajęć tylko po uzgodnieniu
z obsługą pływalni.
15.MOSiR ma prawo do ograniczenia ilości uczestników w danej grupie,
16. W przypadku małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości grup,
zmiany ich składów i godzin rozpoczęcia zajęć,
17. Przed rozpoczęciem kursu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku
przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie nauki pływania.
18. Wstęp na zajęcia mają tylko osoby legitymujące się aktualną kartą wstępu , którą otrzymują po dokonaniu
opłaty za kurs.
19. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia karty, kaucja oraz pozostałe środki na karcie nie zostaną
zwrócone.
20 .Karnet uprawnia uczestnika kursu do pobytu na hali basenowej przez 45 minut,
21.Uczestnik nie posiadający przy sobie karty nie zostanie wpuszczony na teren hali basenowej.
22. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić halę pływalni i zdać pasek w kasie.
23. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na pływalni po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu.
24.Kursant zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu jak i regulaminu pływalni.
25. Na zajęciach nauki pływania obowiązuje kostium kąpielowy (dziewczynki), kąpielówki (chłopcy)
przylegające do ciała, ręcznik, mydło, klapki basenowe,
26. Przed wejściem na halę basenową kursant powinien skorzystać z natrysków,
27. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu
oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora – podpisane przez uczestnika
oświadczenie (Podstawa prawna: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) art. 6 ust. 1 lit a
(Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ).

