
 

Regulamin zajęć  

 

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest klub sportowy Sportowy Styl Team,  

Adres Egipska 6/47, 03-977 Warszawa 

NIP: 1133036865 

REGON: 389355612 

2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym – maksymalnie do dwóch uczestników lub 

grupowym- maksymalnie do pięciu uczestników na instruktora/trenera. 

4. Zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą mailową lub za pomocą aplikacji Activenow 

5. 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). 

6. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu. 

7. Zajęcia odbywają się cały rok z wyłączeniem ferii, wakacji i wybranych terminów przez 

organizatora. 

8. Opłaty za zajęcia różnią się w zależności od obiektu zgodnie z cennikiem. 

9. Opłatę uiszcza się w całości za semestr lub 200zł opłata przy rezerwacji terminu, 1-sza rata 

przed rozpoczęciem zajęć, 2-ga rata zgodnie z przesłanym  harmonogramem. 

10. Opłatę można uiścić za pomocą aplikacji Activenow lub bezpośrednio na nr konta do 

wpłaty: 07 1240 1112 1111 0011 0829 5015 

W tytule przelewu należy podać „składka członkowska imię i nazwisko oraz dzień i miejsce 

zajęć”. 

11. Zajęcia trwają 30, 40, 45 lub 60 minut. 

12. W przypadku nieobecności na zajęciach, koszt zajęć nie zostaje zwrócony. O nieobecności 

na zajęciach należy poinformować Organizatora najpóźniej 24 godziny przed zajęciami, w 

formie mailowej na adres info@sportowystyl.waw.pl, lub za pomocą aplikacji Activenow. 

13. Nieobecności można odrabiać tylko w przypadku choroby lub wyjątkowej losowej sytuacji, 

po uzgodnieniu z Organizatorem; maksymalnie można odrobić 1 nieobecność w miesiącu, w 

przypadku zajęć indywidualnych, oraz 4 nieobecności w przypadku zajęć grupowych. 

Organizator poinformuje o możliwości i terminie odrobienia zajęć. Odrobienie zajęć może 

odbywać się na innym obiekcie i w formie zajęć grupowych/ indywidualnych. 

14. W przypadku odrabiania zajęć grupowych w formie zajęć indywidualnych, liczone jest jako 

odrobienie dwóch nieobecności. 

15. W przypadku braku możliwości organizacyjnych odrobienia zajęć, nie przewiduje się 

zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia. 

16. 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. 

17. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest spełnienie następujących warunków: 

A) zaakceptowanie regulaminu zajęć oraz kosztów, 

B) wniesienie opłat za zajęcia, lub pierwszej raty. 

 

18. Zrezygnować z zajęć nauki pływania można w dowolnym czasie, z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, liczonym od informacji drogą e-mail, przy czym organizator nie zwraca 

dokonanych wcześniej wpłat. 

19. Wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. 

20. Akceptacja regulaminu oznacza, iż kursant nie ma żadnych przeciwskazań lekarskich do 

uczestnictwa w zajęciach. 

21. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów/trenerów posiadających odpowiednie 

uprawnienia. 

22. Dane osobowe dziecka oraz opiekunów są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych, jedynie na potrzeby zajęć. 

23. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników, bez 

zwracania kosztów. 

24. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu 
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cywilnego. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową na adres info@sportowystyl.waw.pl 

25. Reklamacje rozpatrywane są w w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. 

26. Kursant/ opiekun kursanta wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), 

zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od szkoły, informacji handlowych drogą 

elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

27. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną: 

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę 

usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 

a. posiadanie dostępu do sieci Internet; 

b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji; 

c. posiadanie aktywnego konta e-mail. 

3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W 

szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością 

przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań. 

4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w 

szczególności: 

a. naruszających dobre imię osób trzecich; 

b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; 

c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich; 

d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji; 

e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. 

 

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

Imię, nazwisko uczestnika i wiek      

 

 

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

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna     telefon kontaktowy i adres email 

 

mailto:info@sportowystyl.waw.pl

