
Regulamin Sekcji Pływackiej Swim Test

• Organizatorem zajęć jest Swim Test Kordian Lach z siedzibą w Krakowie, Ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1.
Zajęcia w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej trwają 90 minut i są w całości prowadzone
na pływalni. Zajęcia na Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Pawła II trwają 45 lub 90 min i są w
całości prowadzone na pływalni.

• W zajęciach może uczestniczyć każde dziecko w wieku od 6 lat po uprzednim zaakceptowaniu przez
Kierownika Sekcji/Prezesa/Trenera odpowiedzialnego za grupę treningową i Zarząd Sekcji.

• Uczestnik Sekcji jest zobowiązany do uczestniczenia w minimum dwóch zajęciach sekcyjnych tygodniowo.
• Członek Sekcji jest zobowiązany reprezentować sekcję na minimum dwóch zawodach wskazanych przez

trenera grupy oraz uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych.
• Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu uczestniczenie w zajęciach bądź

zawodach.
• Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego, okularków oraz czepka.
• Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskiem.
• Zajęcia sekcyjne opłacane są z góry za całą edycję. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być

przełożona na następną edycję.
• W przypadku zgłoszonej (min. 1 dzień wcześniej) nieobecności na zajęciach możliwe jest odrobienie zajęć

(max 4 zajęć w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z BOK Swim Test). Termin odrobienia zajęć
nie może przekroczyć danej edycji. Zgłoszenia nieobecności można dokonać w sposób: - mailowy –
info@swimtest.pl – telefoniczny – 12 410 98 50 (możliwość skorzystania z automatycznej sekretarki) –
osobisty – w BOK Swim Test Kraków, Ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1.

• Uczestnik może odrobić zajęcia w innym dniu zajęć Sekcji za zgodą Trenera. Uczestnik może odrabiać
nieobecność również w ramach nauki pływania w Swim Test Kordian Lach. Odrabianie zajęć może odbywać
się w innych terminach niż sekcyjne, ale w tym przypadku zajęcia sekcyjne (90min) odpowiadają zajęciom z
cyklu nauki i doskonalenia pływania w Swim Test (45min).

• Opłatę za kolejną edycję należy uiścić najpóźniej na ostatnich zajęciach bieżącej edycji. Brak wpłaty w
wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.

• Rezygnacja z zajęć sekcyjnych wiążąca się ze zwrotem kosztów za zajęcia może być spowodowana tylko
chorobą/kontuzją potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Aby ubiegać się o częściowy zwrot za
niewykorzystane zajęcia należy zgłosić ten fakt w formie pisemnej (pismo, mail). Do zwrotu należna jest
kwota będąca ilorazem ilości zajęć pozostałych od dnia zgłoszenia w formie pisemnej do końca edycji i ¾
ceny jednostkowej.

• Zastrzega się możliwość zaproponowania innego terminu / zmiany terminu zajęć w sytuacji, gdy grupa liczy
mniej niż 5 osób.

• W sytuacji gdy część zajęć nie odbędzie się w wyniku zmian w harmonogramie pływalni lub przyczyn
niezależnych od organizatora, istnieje możliwość przepisania pełnych kosztów za niewykorzystane godziny
na kolejną edycje lub ich zwrot .

• Uczestnik sekcji, bądź jego Opiekunowie wyrażają/ nie wyrażają* zgody na rejestrację oraz bezpłatną
publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych,
publikacjach prasowych, internecie, telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w internecie) jednak
tylko i wyłącznie na własny użytek Swim Test, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy Swim Test.

• Uczestnik sekcji, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę
Swim Test ( w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób. ) w celach: - związanych z
działalnością firmy - promocji działalności prowadzonej przez firmę

• Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej od Swim Test oraz Swim Test Tour w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/
lub numer telefonu przekazane Swim Test.


