REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA „SWIM & MORE”
1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłaty za cały semestr według cennika szkoły
pływania „SWIM & MORE”.
2. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni i
Regulaminu Szkoły Pływania „SWIM & MORE”. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy
uczestnicy podpisują oświadczenia, że zapoznali się i akceptują regulamin zajęć. Wyrażają zgodę na
dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonanie wodnych zdjęć i filmów z zajęć oraz
zamieszczania ich na stronie internetowej Szkoły i na Facebook.
3. Przystąpić do szkoły „SWIM & MORE” można w dowolnym czasie.
4. Grupę tworzą osoby o zbliżonym wieku i prezentujące podobny poziom umiejętności.
5. Liczba osób w grupie jest ograniczona.
6. Uczestnicy kursu maja pierwszeństwo do miejsca w kolejnym kursie.
7. Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej 24 godz.(telefonicznie 609388122 lub e-mailem
biuro@swimmore.pl) przed zajęciami, po tym terminie nieobecność będzie nieusprawiedliwiona.
8. Nieobecności można odrabiać tylko i wyłącznie w przypadku choroby lub wyjątkowej

losowej sytuacji, jednak nie więcej niż raz w miesiącu.
9. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
10.Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na pływalni.
11. Zapisy do szkoły odbywają się u organizatorów na miejscu w czasie zajęć lub telefonicznie.
12. Pakietu zajęć nie można odstępować, nie dopuszczalne jest wchodzenie z innym dzieckiem, niż
wymienionym na zgłoszeniu.
13. Szkoła pływania „SWIM & MORE” bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego
uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza tym czasem za dzieci pozostające na hali
basenowej odpowiadają rodzice lub prawni opiekuni.
14. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Należy być
przynajmniej 10 minut przed zajęciami.
15. Zabrania się, wchodzenia na hale basenowa w odzieży zewnętrznej i bez klapek.
16. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny stój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz czepek
(obowiązkowy na pływalni).
17. Zrezygnować z zajęć nauki pływania można w dowolnym czasie jednak organizatorzy nie
zwracają dokonanych wcześniej wpłat.
18. Szkółka „SWIM & MORE” zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas
niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie (mniej niż 4 osoby).
19. Sposób płatności gotówką na miejscu lub przelewem przed pierwszymi zajęciami.
20. Wpłata należności za kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją.
Osoby które nie opłaciły danej należności za kurs lub nie posiadają potwierdzenia wpłaty nie będą
mogli uczestniczyć w zajęciach.
21. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym przez organizatorów.
22. Uczestnik zajęć:
- spożywa posiłek minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć
- nie spóźnia się na lekcje
- utrzymuje po sobie porządek w szatni, toalecie oraz pod prysznicem
- przed zajęciami załatwia potrzeby fizjologiczne oraz myje się pod prysznicem
- nie krzyczy i nie biega na terenie pływalni
- bez zgody instruktora nie zanurza rak ani nóg, nie wchodzi i nie skacze do wody
- informuje o zamiarze wyjścia z wody i złym samopoczuciu.
- jest koleżeński wobec innych uczestników zajęć
- słucha poleceń instruktora/trenera podczas zajęć.
……………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Uczestnika
……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy i adres e-mail

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

(Zgadzam się na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w celach marketingowych firmy
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

