Regulamin zajęć na basenie
1. Organizatorem zajęć jest firma Sportowy Styl Bartosz Głębikowski
2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym:
a) w grupach do pięciu osób jest jeden instruktor/trener, (w przypadku grup początkujących
przypadają maksymalnie 4 osoby na instruktora)
b) w grupach powyżej pięciu osób jest dwóch instruktorów/trenerów.
c) minimalna liczebność grupy trójka uczestników
4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przygotowania się do zajęć 5 minut przed lekcją
(przebranie się, przygotowanie sprzętu sportowego w tym obowiązkowo czepek i okularki
pływackie).
5. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
6. Zajęcia odbywają się cały rok z wyłączeniem, ferii, wakacji i wybranych terminów przez
organizatora.
7. Opłaty za zajęcia różnią się w zależności od obiektu zgodnie z cennikiem.
8. Opłatę uiszcza się z góry za dany semestr, bądź w trzech ratach 150zł przed zajęciami po
rezerwacji terminu, pozostałe w zależności od ilości pozostałych zajęć.
9. Zajęcia trwają 30 minut, 40minut, 45minut lub 60minut.
10. W przypadku nieobecności na zajęciach, koszt zajęć nie zostaje zwrócony. O nieobecności
na zajęciach należy poinformować Organizatora w formie pisemnej (sms lub email
info@sportowystyl.waw.pl) najpóźniej dzień przed zajęciami do godziny 18.00.
11. Nieobecności można odrabiać tylko w przypadku choroby lub wyjątkowej losowej sytuacji,
po uzgodnieniu z Organizatorem, maksymalnie można odrobić 3 zajęcia w semestrze.
Organizator poinformuje o możliwości i terminie odrobienia zajęć. Odrobienie zajęć może
odbywać się na innym obiekcie i w formie zajęć grupowych lub indywidualnych .
W przypadku braku możliwości organizacyjnych odrobienia zajęć, nie przewiduje się
zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia.
12. Jeśli zajęcia nie odbyły się z winy szkoły pływania lub obiektu, zajęcia takie podlegają
rozliczeniu lub będą odbywać się w innym terminie lub obiekcie, o czym uczestnicy będą
informowani telefonicznie bądź mailowo.
13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest spełnienie następujących warunków:
A) zaakceptowanie regulaminu zajęć oraz kosztów,
B) wniesienie opłat za zajęcia, lub pierwszej raty.
14. Zrezygnować z zajęć nauki pływania można w dowolnym czasie jednak organizator nie
zwraca dokonanych wcześniej wpłat.
15. Wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
16. Akceptacja regulaminu oznacza, iż dziecko nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich do
uczestnictwa w zajęciach.
17. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów/trenerów posiadających odpowiednie
uprawnienia.
18. Dane osobowe dziecka oraz opiekunów są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych, jedynie na potrzeby zajęć.
19. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników, bez
zwracania kosztów.
.................................................

Imię, nazwisko uczestnika i wiek

...........................................................
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

...........................................................
telefon kontaktowy i adres email

