Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia
pływania w Parku Wodnym OCTOPUS
1.

Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacją regulaminu oraz
zapisaniu się do grupy poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego A lub B i złożenie go w
kasie pływalni. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są do pobrania na stronie internetowej
www.octopus.suchylas.pl lub w kasie pływalni.

2.

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem pierwszych
zajęć w danym miesiącu. Wysokość opłaty za poszczególne zajęcia określa cennik.

3.
4.

Zajęcia organizowane są dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych.
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizowane są w następujących formach:

5.

6.
7.

8.

9.

 indywidualna Nauka pływania (INP)
- lekcja przeznaczona dla 1 lub 2 osób (cena: 67 zł za osobę/ 1 zajęcia),
 mała Grupa (MG)
- grupa składająca się maksymalnie z 5 osób (cena: 39 zł za osobę/ 1 zajęcia),
 duża Grupa (DG)
- grupa składająca się maksymalnie z 10 osób (cena: 25 zł za osobę/ 1 zajęcia).
Każdy uczestnik otrzymuje imienny karnet wstępu na określone zajęcia. Opłata jednorazowa za
wydanie karnetu wynosi 10 zł. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu opłata za wydanie
duplikatu wynosi 10 zł.
Karnet jest ważny na okres za jaki opłata została wniesiona (np. za miesiąc).
Cena za jedne zajęcia obejmuje 70 minut (czas naliczany od - do momentu przekroczenia bramki
kasowej), w tym 45 minut nauki pływania. Po 70-ciu minutach naliczana jest dopłata minutowa wg
obowiązującego cennika.
Brak opłaty za zajęcia skutkuje wykreśleniem z listy uczestników. Po wykreśleniu z listy, zapis na zajęcia
możliwy jest u koordynatora lub instruktora prowadzącego, tylko i wyłącznie pod warunkiem wolnych
miejsc w grupach.
Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej
umniejszenia.

10. W przypadku choroby uczestnika zajęć, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za
zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres.
11. Nieobecność w przypadku choroby uczestnika definiowana jest jako okres trwający minimum 2 tygodnie,
liczone od daty zgłoszenia nieobecności. Przesłanie lub dostarczenie (okazanie) zaświadczenia lekarskiego
jest w takiej sytuacji wymagane.
12. Istnieje możliwość odrobienia jednej godziny zajęć w miesiącu, po wcześniejszym poinformowaniu
koordynatora o nieobecności oraz ustaleniu terminu odrabiania zajęć.
Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym
bbbbbbdniu, w formie wysłania wiadomości tekstowej na:
 Email na adres: koordynator@octopus.suchylas.pl; lub
 Sms na nr telefonu 603 111 949
13. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w formie rekreacyjnego wejścia na basen: rodzic + dziecko. Należy
posiadać przy sobie karnet nauki pływania, a przed wejściem zgłosić w kasie pływalni chęć wykorzystania
nieobecności. Dzieci do lat 10 mogą wejść na basen tylko z pełnoletnim opiekunem.
14. Niezgłoszenie nieobecności w w/w trybie uniemożliwia odrabianie zajęć.
15. Zasady odrabiania zajęć:










w celu odrobienia zajęć należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z koordynatorem
nauki pływania;
koordynator proponuje dwa terminy w grupie o podobnym stopniu zaawansowania;
zajęcia należy odrobić do końca następnego miesiąca;
w przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na
zajęcia traci uprawnienie do odrobienia zajęć;
zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot
pieniędzy;
nie ma możliwości odrabiania lekcji w terminie swoich zajęć;
organizator nie gwarantuje odrabiana zajęć u instruktora prowadzącego;
nie ma możliwości przepisania niewykorzystanego karnetu na następny semestr.

16. Dzieci do lat 10 nie mogą wchodzić do wody bez zgody instruktora.
17. Opiekunowie przyprowadzający małoletnich na zajęcia nauki pływania, a nie korzystający z basenu
zobowiązani są do posiadania odpowiedniego zamiennego obuwia.
18. Na terenie plaży basenowej parku wodnego, w odległości 1,5 metra od wejścia do szatni wyznacza się
strefę doprowadzania i odbioru małoletnich uczestników na zajęcia z nauki pływania. Strefę wydziela linia
w kolorze czerwonym.
19. Opiekunom uczestników zajęć z nauki pływania zabrania się przebywania poza wydzieloną strefą.
Przebywanie w strefie możliwe jest tylko w chwili doprowadzenia i odbioru uczestnika na zajęcia.
20. Uczestnik zajęć powinien posiadać przylegający stój kąpielowy/kąpielówki, okularki oraz klapki.
21. Uczestnik przed wejściem na halę basenową zobowiązany jest do wejścia pod prysznic.
22. Instruktorzy odpowiadają za uczniów tylko i wyłącznie w czasie prowadzenia zajęć. Instruktor odbiera
dziecko ze strefy odprowadzania i odbioru dzieci i tam odprowadza je po zakończonych zajęciach.
23. Organizator zajęć nie sprawuje opieki nad uczestnikami przebywającymi w szatniach oraz na hali
basenowej poza godzinami zajęć.
24. Opuszczanie hali basenowej w trakcie zajęć należy bezwzględnie zgłosić instruktorowi prowadzącemu
zajęcia.
25. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni (art. 426 i 427
kodeksu cywilnego)
26. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (np. awaria techniczna),
płatność przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub rozwiązywania grup w sytuacji, gdy liczba uczestników
zmniejszy się.
28. W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w
Suchym Lesie . Wszelkie roszczenia reklamacyjne powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby lub
adres e-mail organizatora.
29. Uiszczenie opłaty za zajęcia stanowi podstawę do wpisu na listę oraz traktowane jest jako akceptacja
obowiązującego cennika zajęć oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Parku
Wodnego OCTOPUS oraz warunków w nich zawartych.
30. Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2017r.
_______________________________
Czytelny podpis rodzica/opiekuna/uczestnika

