REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

1. Kursy nauki i doskonalenia pływania mają miejsce we wtorki i niedziele.
2. Cena kursu wynosi od 120,00 do 180,00 zł złotych za 8 zajęć, zgodnie z obowiązującym cennikiem
3. Warunkiem rezerwacji zajęć na całą edycję jest wykupienie karnetu na 8 zajęć nauki i doskonalenia
pływania Za karnet pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15,00 zł. Karnet należy mieć ze sobą
przed wejściem na każde zajęcia.
4. Opłatę za cały kurs uiszcza się jednorazowo przed pierwszymi zajęciami.
5. Zajęcia prowadzone są w grupach 4-10 os. – 1 instruktor prowadzący, przy czym grupę stanowią
minimum 4 osoby.
6. Wstęp na pływalnię (zajęcia) mają osoby zapisane na listę uczestników zajęć i posiadające aktualny
karnet uprawniający do uczestnictwa w zajęciach.
7. Przed rozpoczęciem zajęć każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem basenu.
8. Przed rozpoczęciem zajęć (pierwszymi zajęciami) pełnoletni uczestnik lub opiekun uczestnika
niepełnoletniego zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego,
zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
9. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem uprawnionego instruktora.
10. Pływalnia nie zwraca środków finansowych za opuszczone z winy uczestnika kursu zajęcia.
11. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn nie zależnych od (np. awaria urządzeń basenowych) zajęcia
zostaną przedłużone o taką samą liczbę jednostek lekcyjnych.
12. Uczestnicy kursu powinni być wyposażeni w strój kąpielowy oraz obuwie zmienne- typu klapki.
13. Za bezpieczeństwo osób w szatniach odpowiedzialni są opiekunowie grup.
14. Przed wejściem na basen kursant powinien skorzystać z toalety i natrysków.
15. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po jego rozpoczęciu SOLPARK nie zwraca pieniędzy.
16. Dokonanie opłaty za kurs jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „SOLPARK
KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

