REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ AKADEMII PŁYWANIA SPARTAN
1. Organizatorem szkółek pływackich jest Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp.zo.o., Wrocław ul.Lubińska 53.
2. Instruktor prowadzi zajęcia z grupą liczącą maksymalnie 15 osób.
3. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 lat.
4. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko – instruktorska według własnego programu nauczania.
5. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut.
6. Zajęcia trwają 45 minut. Rodzice przyprowadzają dzieci 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i przygotowują w szatni
7. Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców z wyłączeniem zajęć otwartych (nie wolno przebywać na pływalni - opiekunowie
mogą przebywać na trybunach).
8. Instruktor odpowiada za kursanta od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej zajęcia.
9. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy
odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.
10. W przypadku zakłócania przez uczestnika szkółki porządku w czasie zajęć, instruktor ma prawo wyłączenia kursanta z zajęć
bez zwrotu poniesionych kosztów za naukę pływania.
11. Za szkody wyrządzone przez kursanta odpowiadają rodzice/opiekunowie.
12. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest zakup karnetu na cały okres trwania szkółki przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
13. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły, ale nie ma
możliwości zakupu karnetu w ratach.
14. W przypadku zakupu karnetu dla rodzeństwa przewidziane są zniżki zgodnie z cennikiem.
15. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Akademię
pływania Spartan.
16. Każdy kursant otrzyma karnet uprawniający do odbycia zajęć, który należy mieć na każdych zajęciach i okazać przy wejściu.
17. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie organizatora, kurs zostanie przedłużony o taką
samą ilość jednostek lekcyjnych.
18. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
19. Zajęcia można odwołać minimum 1 dzień wcześniej do godz. 18.00 wysyłając e-mail na adres:
recepcja.plywalnia@spartan.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem 782 270 182 lub 71 329 03 75.
20. Zajęcia nieodwołane traktujemy jako odbyte.
21. Zajęcia niewykorzystane i odpowiednio wcześnie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją odrobić w
innym terminie w bieżącym semestrze.
22. Zajęcia odrabiane odbywają się w innej grupie treningowej o podobnym stopniu umiejętności w pływaniu.
23. W jednym cyklu szkolenia można odrobić zajęcia maksymalnie 3 razy.
24. Zajęcia niewykorzystane lub nieodwołane „nie przechodzą” na następny cykl, nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty.
25. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenie grup w przypadku
zmniejszenia się ilości osób w grupie.
26. Kryterium podziału na grupy są wiek i umiejętności pływackie.
27. Na zajęciach obowiązuje strój przylegający do ciała oraz zalecane jest pływanie w czepkach i okularach.
28. Kursanci bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie wystąpią w trakcie zajęć.
29. Akceptacja regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna jest jednoznaczna z oświadczeniem o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jego dziecka.
30. Wypełniając formularz zgłoszeniowy do szkółki pływackiej i akceptując regulamin uczestnik szkółki/rodzic lub opiekun
osoby niepełnoletniej wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku – swojego lub swojego dziecka utrwalonego w
formie fotografii lub zapisu wideo, oraz udziela organizatorowi szkółki nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich
polach eksploatacji w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzenie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji szkółek organizowanych przez WCT Spartan Sp,zo.o., zamieszczania i publikowania na stronie
internetowej i portalach społecznościowych. Ponadto każdy ma prawo do odmówienia lub odwołania powyższej zgody.
31. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni oraz na terenie basenu.
32. Kursanci zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni Orbita.

Wrocław 09.08.2019

………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna

