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REGULAMIN 

SZKOŁY PŁYWANIA 
Regulamin określa zasady korzystania z usług 

świadczonych przez Akademię Sportu i Zdrowia PANTERA 

z siedzibą w Jordanowie 

 

 

1. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania 

Regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia. 

2. Uczestnik szkolenia podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do 

udziału w lekcjach nauki pływania (oświadczenie osób niepełnoletnich podpisuje 

rodzic/prawny opiekun).  

3. Zajęcia odbywają się w zależności od wybranej opcji (jeden lub dwa razy w tygodniu) w 

trakcie całego roku szkolnego w semestrze wiosennym i jesiennym. Dodatkowo prowadzone 

są zajęcia w okresie letnich ferii. Czas trwania lekcji 60 minut. 

4. Dziecko musi posiadać ubezpieczenie NNW. 

5. W przypadku niewystarczającej liczby osób w danej grupie organizator ma prawo do 

przeniesienia pozostałych osób do innej lub rozwiązania grupy. 

6. Czas wejścia na basen zostaje naliczany od momentu przekroczenia bramki przy kasie basenu 

do momentu zwrócenia kluczyka/zegarka przy wyjściu (5 minut przed zajęciami na 

przygotowanie się do zajęć i 5 minut na wysuszenie i ubranie się po zajęciach). 

7. Każde uczestnik odpowiada za kluczyk/zegarek, który otrzymał na czas zajęć. W przypadku 

zgubienia zegarka rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany zapłacić kwotę 70 zł zgodnie z 

Regulaminem pływalni. 

8. W przypadku przedłużenia pobytu dziecka na basenie po lekcji klient będzie zmuszony 

ponieść dodatkowe opłaty według cennika pływalni na której odbywać się będą zajęcia. 

9. Osoba zapisująca się na naukę pływania opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca każdego 

miesiąca. 

Opłaty należy dokonywać przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca. 

Rezygnacja z zajęć należy zgłosić instruktorowi. Rezygnacja z zajęć w trakcie trwania 

semestru pływackiego należy nie upoważnia do zwrotu wpłaconych należności. 

10. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach kwota za zajęcia przepisywana jest na 

kolejny miesiąc pomniejszona o 10 zł. 

11. Opłata za miejsce w grupie podczas dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą lub 

kontuzją wynosi 10 zł za zajęcia. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z 

niedostosowania się do poleceń instruktora lub korzystania przez dziecko ze sprzętu 

niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

14. Fotografowanie lub nagrywanie zajęć tylko za zgodą prowadzącego. 

15. Szkółka pływacka zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmowania uczestników oraz 

wykorzystywania ich wizerunku w celach marketingowych, np. umieszczanie zdjęć na stronie 

internetowej firmy, plakatach. 

16. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez 

właściciela firmy, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie. 


