1.

REGULAMIN
ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH NAUKI PŁYWANIA
Indywidualne wodne i zorganizowane rekreacyjne zajęcia są usługą wykonywaną przez Pływalnię
Miejska Atlantis zwaną dalej „Organizatorem”.

2.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz
pozostałych regulaminów obiektu, a w szczególności regulaminów dotyczących części pływalni.

3.

Organizator prowadzi zajęcia w hali basenowej obiektu Organizatora

4.

Uczestnik kursu przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany wykupić zgodnie - z obowiązującym
cennikiem - lekcje indywidualne dla jednej, dwóch lub wielu osób.

5.

Cykl zajęć, termin - ustala się indywidualnie z instruktorem.

6.

Korzystający ponosi koszty Organizatora - związane z zaplanowanymi, przygotowanymi- a
nieodebranymi przez uczestnika zajęciami - bez względu na przyczynę.

7.

Korzystający zwolniony będzie z ponoszenia kosztów w wypadku pisemnego powiadomienia
pływalni o rezygnacji z zajęć w terminie minimum 2 dni przed datą określoną z instruktorem.

8.

Korzystający ponosi koszty poniesione przez Pływalnię w związku z organizacją opłaconych, a
niewykorzystanych zajęć.
Program zajęć jest dostosowywany przez instruktora stosownie do wieku i umiejętności pływackich
uczestnika.

9.

10. Minimalny wiek uczestnika to 4 lata.
11. Jedna lekcja trwa 45 min.
12. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik kursu jest zobowiązany:
a)

dostarczyć następujące dokumenty:
- oświadczenie – zgodę lub jej brak na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach
promocyjnych Organizatora,
- oświadczenie – zgodę lub jej brak na wykorzystanie danych osobowych w celach
marketingowych i informacyjnych o ofercie i promocjach Organizatora,

b)

dokonać:
- wpłaty na rzecz zajęć- zgodnie z cennikiem pływalni.

13. Rodzic/opiekun najmłodszych uczestników zajęć ma prawo do wejścia na teren przebieralni
basenowej w celu pomocy dziecku przy ubieraniu i suszeniu. Fakt pomocy dziecku - rodzic/opiekun
jest zobowiązany przed wejściem zgłosić pracownikowi recepcji podając:
a.

nazwę organizatora zajęć,

b.

imię i nazwisko swoje i uczestnika zajęć,

14. Na terenie przebieralni, rodzica/opiekuna obowiązują zasady zachowania się takie same jak innych
użytkowników, a w szczególności dotyczy to zmiany obuwia.
15. Uczestnik zajęć przed wejściem na teren hali basenowej jest zobowiązany do umycia całego ciała pod
natryskiem.
16. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora. Zachowanie uczestnika nie
może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników.
17. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu sprawdzenia obecności w hali
basenowej do momentu zakończenia zajęć – przekazania uczestnika opiekunowi lub ratownikowi.
18. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nie przestrzeganiem zapisów regulaminów
pływalni utrudnia prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony o czym bezzwłocznie zostanie
poinformowany rodzic/opiekun.
19. Skargi i wnioski dotyczące zajęć można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej
biuro @atlantis-plywalnia.pl, pisemnie na pobranym druku w kasie pływalni.

