
REGULAMIN BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ PŁYWACKICH

Swim – Test Kordian Lach i Tomasz Jurkowski z siedzibą w Krakowie 31-564, przy al. Pokoju 78, przedsiębiorca posiadający aktywny
status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 6751566946, REGON 365858467

I. Postanowienia ogólne
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące pojęcia:
a) Organizator – Swim Test Kordian Lach i Tomasz Jurkowski j.w.,
b) Rodzic lub Opiekun Prawny – osoba, która na podstawie ustawy sprawuje pieczę nad Uczestnikiem (dzieckiem),
c) Uczestnik – dziecko w wieku od  5 roku do 10 roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się Biurze Swim – Test Kordian Lach i Tomasz Jurkowski . Decyduje kolejność
zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

II. Zajęcia pływackie
1. Zajęcia pływackie prowadzone są w Aqua Centrum Chełmiec, ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Nowy Sącz.
2. Uczestnicy obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, jak również regulaminów wewnętrznych konkretnych
pływalni.
3. Bezpłatne zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 30 – minutowych.
4. W grupie zajęciowej na maksymalnie 9 uczestników przypada  min. 1 instruktor.
5. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione, natomiast opuszczanie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania
musi być zgłoszone instruktorowi.
6. Uczestnicy przed wejściem na basen obowiązani są umyć ciało pod natryskiem oraz posiadać strój pływacki oraz czepek.
7. W zajęciach pływackich mogą brać udział tylko Ci uczestnicy, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ogólnie dobre
samopoczucie.
8.  Za  bezpieczeństwo  osób  przebywających  na  zajęciach  tj.  bezpośrednio  na  pływalni  (płycie  basenu)  odpowiedzialność  ponosi
prowadzący zajęcia instruktor oraz ratownik pełniący dyżur. Rodzice/opiekunowie winni są dopilnować dzieci do czasu ich przekazania
instruktorowi. Dzieci nie mogą biegać w szatni, korytarzu, po niecce pływalni czy samowolnie wchodzić do wody. Po zakończeniu zajęć
(30 min.), w momencie wyjścia uczestników z wody odpowiedzialność wraca na rodzica/opiekuna.
9. Uczestnik ma prawo do jednorazowego skorzystania z bezpłatnych zajęć.

III. Odpowiedzialność
1. Przed przystąpieniem do zajęć należy skontaktować się z lekarzem - pediatrą prowadzącym dziecko i uzyskać informację czy dziecko
nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie.
2. Opiekunowie oświadczają, że dzieci są zdrowe i nie mają przeciwwskazań do udziału w zajęciach pływania. Prosimy o wykonanie
badań lekarskich.
3. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.
5. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu, regulaminu pływalni (obiektu) mogą zostać wydalone  z zajęć.

IV. Postanowienia dodatkowe
1. Wypadek losowy (np. awaria pływalni) może doprowadzić do odwołania zajęć, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony sms lub e-
mailem najszybciej, jak będzie to możliwe.
2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględna konieczność przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, wywieszonego
w widocznych miejscach Krytej Pływalni.
3. Głównym i rekomendowanym źródłem komunikacji  jest mail: info@swimtest.pl, chelmiec@swimtest.pl,  przy czym możliwy jest
także kontakt telefoniczny 12 410 98 50, 600047697, 798798977 oraz osobisty BOK SWIM TEST Kraków, Al. Pokoju 78.

V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników bez podania przyczyny.
2.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane są indywidualnie w miarę potrzeb i  stosownych zaświadczeń z
Organizatorem.
3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które nie uczęszczają na zajęcia Swim Test. 
4. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


