
Regulamin

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości 
zgodnej z obowiązującym cennikiem.

2. Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu 
jego nieobecności.

3. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła 
Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

4. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć 
po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.

5. Zajęcia można odrabiać 2 razy w ciągu semestru, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 
nieobecności na basenie.

6. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić sms-em najpóźniej 24 godziny przed planowanymi 
zajęciami. Tylko wcześniej zgłoszone nieobecności można odrobić po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z instruktorem.

7.  Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla
potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności 
stosowania się do niniejszych zakazów:

•wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora
•biegania wokół niecki basenu i po śliskich, mokrych nawierzchniach
•skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora
•opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu zajęcia instruktorowi
•popychania i podtapiania osób trzecich

9. Szkoła pływania Nauka pływania Jan Kotowicz odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie 
trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

10. Nauka Pływania Jan Kotowicz zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć osoby, która 
uporczywie nie stosuje się do Twoich poleceń i destrukcyjnie wpływa na resztę grupy, albo nie 
zachowuje podstawowych zasad bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników. 

11. Zajęcia z nauki pływania trwają 45 minut i obejmują nauczanie technik pływackich na 
dostosowanym do kursanta poziomie.



12. Nauka Pływania Jan Kotowicz zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku, kiedy obie 
będą liczyły mało osób.

13. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić 
czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach 
odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe 
i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie. 

14. Każdy uczestnik kursu winien posiadać:
•Strój kąpielowy, 
•Czepek (najlepiej silikonowy), 
•Klapki, 
•Ręcznik, 
•Okularki.

15. Nauka Pływania Jan Kotowicz odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i
po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.

16. Zajęcia są prowadzone przez uprawnionych instruktorów i uczestnicy kursu zobowiązani są 
stosować się do ich poleceń. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje 
wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

17. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem 
i akceptuje jego warunki. 


