REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA MOSiR
1. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez MOSiR obowiązuje
przestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się
zajęcia.
2. Rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznania dziecka z regulaminem pływalni przed
przystąpieniem do pierwszych zajęć.
3. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział
dziecka w zajęciach nauki pływania.
4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości
zgodnej z obowiązującym cennikiem.
5. Opłata pobierana jest za miesiąc z góry.
6. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.
7. W przypadku osób, które zaczynają zajęcia w dowolnym momencie opłata będzie
pobierana za ilość godzin, która została do końca miesiąca.
8. Istnieje możliwość odrobienia 1 zajęć w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu
nieobecności (m.in. jeden dzień wcześniej) i po uzgodnieniu terminu z instruktorem.
9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie),
Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
10. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach nauki pływania nie otrzymują zwrotu
pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone zajęcia.
11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
12. Uczestnicy zajęć, którzy spóźnili się na zajęcia mogą wejść na halę basenową
wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna, którego zadaniem jest przekazanie dziecka
instruktorowi zajęć.
13. Spóźnione osoby bez opiekuna nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
14. Rodzice/opiekunowie mogą przebywać na hali basenowej (na jednego uczestnika
zajęć przypada jeden rodzic/opiekun obserwujący zajęcia) w zmienionym obuwiu
na klapki basenowe.
15. Wszystkie osoby znajdujące się na zajęciach są zobowiązane zastosować się do
poleceń prowadzącego.
16. Lekcje pływania w grupach odbywać się będą wg .ustalonego programu nauczania.
17. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
18. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do: - łączenia grup w przypadku małej ilości
osób w grupie, - zmiany instruktora na innego w przypadku niespodziewanych
sytuacji, - wykreślenia osoby z listy uczestników przy trzech nie zgłoszonych
nieobecnościach.
19. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą
wpuszczane na zajęcia.
20. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć mogą przebywać w miejscach do tego
przeznaczonych.
21. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić
przyjęcia uczestników na zajęcia.
22. Szkoła Pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na pływalni w
czasie prowadzenia zajęć.
23. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.
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