REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH
Swim – Test Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej, NIP 9451315868, REGON 350865520.
I. Postanowienia ogólne
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące pojęcia: a) Organizator – Swim Test Kordian Lach j.w.,; b) Rodzic lub Opiekun Prawny – osoba, która na podstawie ustawy sprawuje pieczę nad Uczestnikiem
(dzieckiem), c) Uczestnik – dziecko w wieku do 17 lat, osoba dorosła korzystająca z zajęć pływackich.
2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz przesłanie mailem: potwierdzenia przelewu oraz oświadczenia o akceptacji niniejszego
regulaminu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zgody na udostępnienie wizerunku oraz zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Tryb zajęć opiera się na schemacie organizacji roku szkolnego. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z zapisem na cały rok szkolny. Dopuszcza się rezygnację z zajęć w II edycji (II sem.) za uprzednim, obligatoryjnym
oświadczeniem o rezygnacji, złożonym w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, nie później niż do 31 stycznia 2021 r.. Przyjęcie rezygnacji przez organizatora musi zostać
potwierdzone pisemnie lub e-mailem. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania semestru może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia (III pkt 1 stosuje się odpowiednio).
4. W przypadku wprowadzenia przez GIS lub obiekt basenowy ograniczeń w liczbie uczestników mogących jednocześnie brać udział w zajęciach, elementem decydującym o pozostaniu w grupie zajęciowej jest kolejność
zapisu na zajęcia (dokonanie wpłat).
II. Zajęcia pływackie
1. Zajęcia pływackie prowadzone są w następujących ośrodkach:
a) Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. Francesco Nullo 23
b) Międzyszkolny Basen Pływacki, os. Kolorowe 29B
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji – Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów34A
d) Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20
e) Centrum Sportu i Rekreacji – CASCADA, ul. Szuwarowa 1
f) Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – ul. Jana Pawła II 78
2. Każdorazowo uczestnicy obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, jak również regulaminów wewnętrznych konkretnych pływalni.
3. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45 – minutowych. Wyjątek stanowi Wodny Klub Bobasa – zajęcia trwają 30 min.
4. Zajęcia grupowe odbywają się według harmonogramu zamieszczonego w treści zgłoszenia, w grupie zajęciowej na maksymalnie 9 uczestników przypada 1 instruktor
5. Pływanie dowolne/rekreacyjne odbywa się na wyznaczonym torze bez instruktora prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba osób na torze wynosi 6.
6. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione, natomiast opuszczanie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi.
7. Uczestnicy przed wejściem na basen obowiązani są umyć ciało pod natryskiem oraz posiadać strój pływacki oraz czepek (dotyczy osoby dorosłej i dzieci powyżej 3 roku życia).
8. W zajęciach pływackich mogą brać udział tylko Ci uczestnicy, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ogólnie dobre samopoczucie.
9. 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 (45 min.), w momencie wyjścia uczestników
z wody odpowiedzialność wraca na rodzica/opiekuna.
III. Płatności
1. Kurs opłacany jest z góry za cały semestr najpóźniej w dniu pierwszych zajęć oraz do dnia 12 lutego tytułem opłaty za drugi semestr (I pkt 3 stosuje się odpowiednio). Opłata za kurs nie podlega
zwrotowi i nie może być przełożona na kolejną edycję. Wpłata I raty jest równoznaczna z deklaracją uczestnictwa przez cały rok szkolny i tym samym do wniesienia II raty w przypisanym
terminie. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru Swim Test zwraca dokonaną opłatę z potrąceniem na rzecz Swim Test kosztów zajęć pływackich, które odbyły się wg
harmonogramu zajęć pływackich do dnia złożenia rezygnacji oraz kosztów, które Swim Test poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (nie mniej niż 60% wartości zajęć pozostałych do
zakończenia semestru, licząc od dnia następnego, w którym została złożona rezygnacja). Ostateczny koszt rezygnacji jest kalkulowany indywidualnie wobec każdego klienta w zależności od
terminu rezygnacji oraz poniesionych kosztów.
2. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się płatność na raty, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Organizatorem.
IV. Odrabianie zajęć
1. W przypadku uzasadnionej nieobecności w zajęciach w wyniku zdarzeń losowych (np. choroby, pobytu w szpitalu), po wcześniejszym jej zgłoszeniu, zajęcia mogą zostać "odrobione" w innym terminie, na warunkach
opisanych w niniejszym regulaminie. Zajęcia odrabiane odbywają się w innej grupie treningowej o podobnym stopniu umiejętności w pływaniu.
2. Nieobecność należy zgłosić nie później niż na 4 godziny przed datą i godziną zajęć, w formie wiadomości email. W przypadku nie dotrzymania terminu, uczestnik jest traktowany tak, jakby był na zajęciach, a w związku z
powyższym nie przysługuje mu możliwość odrabiania zajęć. Niezgłoszenie nieobecności traktowane jest tak jakby uczestnik brał czynny udział w zajęciach.
3. Osoba, która z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosi nieobecność, powinna wysłać wiadomość email dot. chęci odrobienia zajęć. Organizator odpowiada po analizie grafiku i możliwości dopasowania uczestnika do grupy
na podstawie umiejętności i wieku.
4. W bieżącym semestrze można odrobić sześć usprawiedliwionych nieobecności po telefonicznym/mailowym uzgodnieniu terminu zajęć. Uczestnik bierze udział w lekcji z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania.
Za lekcje niewykorzystane koszty nie są zwracane, ani przenoszone na kolejny semestr.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy odrabiania zajęć w przypadku braku grupy, miejsca w grupie o podobnym wieku i umiejętnościach.
6. W przypadku osób zalegających w płatnościach (opóźnienie lub brak) nie przysługuje możliwość odrabiania zajęć.
7. Możliwość odrabiania zajęć jest możliwa tylko w ramach edycji (semestru).
V. 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 skreślone z listy uczestników bez zwracania należności.
VI. 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. Rodzic ma możliwość zmiany grupy Uczestnika po uzgodnieniu z Organizatorem o ile nie wpłynie to niekorzystnie na funkcjonowanie grup.
4. Organizator nie prowadzi zapisów na kurs dla studentów AWF Kraków aktualnie uczęszczających na zajęcia programowe z pływania i ratownictwa wodnego w ramach studiów.
5. Głównym i rekomendowanym źródłem komunikacji jest mail: info@swimtest.pl, przy czym możliwy jest także kontakt telefoniczny 12 410 98 50 oraz osobisty BOK
SWIM TEST Kraków 31-519, ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca licząc od dnia złożenia Uczestnikowi przez Organizatora stosownego
oświadczenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników z powodu zaległości w płatnościach powyżej 30 dni ze skutkiem natychmiastowym.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane są indywidualnie w miarę potrzeb i stosownych zaświadczeń z Organizatorem.
4. Powyższy regulamin, regulamin konkretnej pływalni, na której prowadzone są zajęcia dla Uczestnika, informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych stanowią spójną całość, zabezpieczającą Państwa interesy.
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podpis rodzica/opiekuna/opiekuna

