REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA ORAZ DOSKONALENIA PŁYWANIA
(Obowiązuje od dnia 13.08.2021)
Definicje – określenia/wyrazy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie (dalej: „REGULAMIN UCZESTNICTWA W
ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA ORAZ DOSKONALENIA PŁYWANIA”) oznaczają:
•
•
•
•
•
•
•

Harmonogram Zajęć – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć;
Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz odpowiedzialny za
niego, w sytuacji, gdy Uczestnik pozostaje niepełnoletni;
Organizator - Marcin Krupiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pływająca Szkoła Małych
Bohaterów Marcin Krupiński, zarejestrowania w rejestrze CEIDG pod numerem NIP 7542737628;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć z nauki pływania, działająca z
upoważnienia Organizatora;
Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach. Każdy Uczestnik zostaje przydzielony do konkretnej grupy
osób, które w określonym terminie przez Organizatora będą uczęszczać na Zajęcia;
Zajęcia – Zajęcia pływania – grupowe lub indywidulane lub Zajęcia doskonalenia pływania organizowane
przez Organizatora.

1.

Organizatorem Zajęć jest Marcin Krupiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pływająca Szkoła
Małych Bohaterów Marcin Krupiński, zarejestrowania w rejestrze CEIDG pod numerem NIP 7542737628.
2. Uczestnik Zajęć jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu jak również
postanowień innych regulaminów obiektów basenowych w których organizowane będą Zajęcia.
3. W przypadku braku akceptacji lub nie przestrzegania postanowień regulaminu Organizator może odmówić
przyjęcia uczestnika na Zajęcia.
4. Czas trwania Zajęć z Trenerem wynosi: 45 minut.
5. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podczas Zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek, ręcznika oraz
okularów pływackich.
6. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas Zajęć odpowiada Opiekun.
7. Za utratę, zgubienie lub uszkodzenie przedmiotów pozostawionych w szatni/przebieralni Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Korzystanie z wyposażenia obiektów basenowych, w tym wchodzenie do wody na Zajęciach bez zgody Trenera
jest zabronione.
9. Harmonogram Zajęć, który określa termin oraz miejsce prowadzenia Zajęć przez Organizatora znajduje się na
stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem: www.plywajacaszkola.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć (o czym poinformuje Uczestnika poprzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej www.plywajacaszkola.pl lub Fanpage na portalu społecznościowym Facebook)
z przyczyn niezależnych od niego (np.: awaria obiektu w którym odbywają się Zajęcia oraz w przypadku zdarzeń
losowych lub innych wyjątkowych sytuacjach). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin Zajęć (kurs
wydłuża się o jedne Zajęcia od daty rozpoczęcia tego kursu). Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
11. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego obecności na Zajęciach do
celów reklamowych i promocyjnych w tym umieszczania ich na stronie internetowej pod adresem
www.plywajacaszkola.pl lub Fanpage utworzonej na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram
prowadzonych przez Organizatora. Poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyrażają
zgodę na umieszczenie wizerunku Uczestnika i nie roszczą z tego tytułu pretensji i zobowiązań.
12. Dokonanie wpłaty na konto Organizatora jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna na udział dziecka
w Zajęciach.
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13. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna jest jednoznaczna z brakiem
przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w Zajęciach.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności tych dotyczących
stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w Zajęciach.
15. Rejestracja oraz zgłoszenie Uczestnika na udział w Zajęciach odbywa się za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.plywajacaszkola.pl.
O zakwalifikowaniu Uczestnika do wybranej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
16. Organizator bez zbędnej zwłoki potwierdzi udział Uczestnika w Zajęciach oraz przypisaniu go do konkretnej grupy
osób zakwalifikowanych do udziału w Zajęciach.
17. Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora za udział w Zajęciach na
wskazany przez Organizatora rachunek bankowy w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych od dnia przesłania od
Organizatora wiadomości e-mail z właściwym numerem rachunku do wpłaty.
18. Udział w Zajęciach jest płatny. Uczestnik lub Opiekun dokonuje płatności z góry za 10 Zajęć.
19. Organizator za udział w Zajęciach w roku szkolnym 2021/2022 ustalił opłatę w wysokości 370 zł za jednego
Uczestnika. W przypadku udziału w Zajęciach rodzeństwa opłata wynosi 350 zł za każdego Uczestnika.
Od 14.01.2022 nastąpiła zmiana cennik: 390 zł za jednego uczestnika; 370 zł cena za jednego uczestnika przy
rodzeństwie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy oraz niedopuszczenia do udziału w Zajęciach
zgłoszonego Uczestnika w przypadku braku nie spełnienia postanowień wynikających z punktu 17 niniejszego
Regulaminu.
21. Data zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Uczestnika lub Opiekuna za udział w Zajęciach na rachunek bankowy
Organizatora jest dniem zawarcia umowy.
22. Uczestnik lub Opiekun ma prawo do odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy w ciągu 14 dni od daty jej
zawarcia.
23. W przypadku opuszczenia oraz niewykorzystania udziału w Zajęciach z winy Uczestnika opłata dokonana przez
Uczestnika nie podlega zwrotowi.
24. Organizator dopuszcza możliwość odrabiania Zajęć przez Uczestnika w trakcie trwającego kursu tylko i wyłącznie
po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z Organizatorem.
25. W przypadku nie spełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia na
Zajęcia.
26. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, Organizator ma
prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć, bez prawa do zwrotu środków pieniężnych wpłaconych za udział w
Zajęciach.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub Opiekun będą informowani
o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail Uczestnika lub
Opiekuna albo poprzez wręczenie nowej wersji Regulaminu w formie papierowej. Jeżeli Uczestnik lub Opiekun nie
złożą w terminie 7 dni od dnia dostarczenia niniejszego Regulaminu zastrzeżeń, obowiązuje ich Regulamin w
nowej wersji.
28. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.plywajacaszkola.pl
29. W sprawach nieuregulowanych treścią regulaminu mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
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