Regulamin zajęć NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA organizowanych przez
MewaFit w obiekcie Krytej Pływalni Naquarius przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w
Nakle nad Notecią.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do
zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Obiektu Krytej Pływalni Naquarius w
Nakle nad Notecią oraz Regulaminu zajęć nauki i doskonalenia pływania.
2. Dziecko zostaje wpisane na listę uczestników zajęć na podstawie złożonej przez
rodziców/opiekunów prawnych deklaracji-formularza zgłoszeniowego (Załącznik
1), przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa dziecka w zajęciach, lub oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i
wniesienia opłaty za zajęcia
3. Wpisanie dziecka na listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją
warunków regulaminu zajęć.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zabezpieczenia dziecku
bezpiecznej drogi na zajęcia i jego powrotu do domu.
5. Rodzice i uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać dni i godzin, na które
dziecko jest zapisane.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia najpóźniej 10 minut
przed ich rozpoczęciem.
7. Na basenie dziecko przebywa przez 50 minut zajęć pod opieką instruktora. W
części szatniowej opieka nad dzieckiem przed i po zajęciach należy do
rodziców/opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko
pozostawione bez opieki na terenie pływalni.
8. Zajęcia odbywają sia w grupach maksymalnie 8-osobowych i prowadzone są
przez instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dziecko powinno
bezwzględnie stosować do jego poleceń. Prowadzący nie odpowiada za szkody i
ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego poleceń i
wskazówek.
9. Grupa ćwiczebna wchodzi i wychodzi z wody na sygnał instruktora.
10. Każde wejście i wyjście z wody w czasie zajęć może odbywać się za wiedzą i
zgodą instruktora. Bez jego zezwolenia nie wolno opuszczać pływalni.
11. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych
podczas zajęć dziecko powinno o tym poinformować instruktora.
12. Na pływalni przestrzegać należy porządku i dyscypliny. Niedopuszczalne są
lekkomyślne żarty, jak: potrącanie, spychanie, wrzucanie do wody, mogące
doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.

13. Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie pływalni organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego
niezależnych (np. awaria basenu itp.) lub z powodu wyłączenia strefy basenowej z
użytku (np. organizacja zawodów w pływaniu). W przypadku odwołania zajęć z
przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie pływalni, zajęcia te zostaną
odrobione w terminie wyznaczonym przez organizatora.
15. W sytuacjach różnych instruktor ma prawo zostać zastąpiony innym
instruktorem posiadającym uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.
II. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Nauka oraz doskonalenie pływania odbywać się będzie w grupach 5-6 lub 7-8
osobowych.
2. Koszt jednych zajęć to 25 zł. Zajęcia odbywać się będą 1x lub 2x w tygodniu.
3. Opłaty należy wnosić z góry obowiązkowo najpóźniej do 10 dnia miesiąca za
miesiąc bądź dwa miesiące (decyduje o tym prowadzący) na numer konta
bankowego lub w ostateczności gotówką u instruktora prowadzącego.
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4. Nieuregulowanie opłaty w wymaganym terminie skutkować będzie skreśleniem
uczestnika z kursu nauki lub doskonalenia pływania.
5. Zajęć nie wolno udostępniać innym osobom.
6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części wniesionej
opłaty miesięcznej za zajęcia. Nie ma możliwości odrabiania niewykorzystanych
zajęć czy też przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa dziecka po miesiącu lub dwóch
miesięcy prowadzonych lekcji (w zależności od okresu zapłaconych zajęć) należy
o tym powiadomić instruktora prowadzącego podczas ostatnich zajęć.
8. W przypadku dłuższej choroby dziecka należy powiadomić organizatora.
9. Firma Mewa – Fit ściśle współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym
Krzywousty.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem od 1 września 2017 roku.

