REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DZIDZIUŚ-AQUASTACJA
Akceptując poniższy regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich
danych osobowych przez nas: Aquastacja sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 411, w celu realizacji usługi.
1) Kursy nauki pływania organizowane przez Szkołę pływania DzidziuśAquastacja – zwaną dalej Szkołą Pływania - prowadzone są pływalni Aquastacji
Al. Grunwaldzka 411 w Gdańsku.
2) Kursy nauki pływania dla niemowląt i dzieci do szóstego roku życia
odbywają się przy udziale jednego rodzica/opiekuna, który wraz z dzieckiem
wchodzi do wody i aktywnie uczestniczy w zajęciach, a kursy nauki pływania
dla dzieci od szóstego roku życia odbywają się bez udziału
rodziców/opiekunów.
3) Każdy rodzi/opiekun uczestnika kursu nauki pływania przed rozpoczęciem
zajęć ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku
przeciwwskazań dla rodzica/opiekuna i dla dziecka do uczestnictwa w kursie
nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu
małoletniego uczestnika kursu oświadczenie składa jego rodzic lub prawny
opiekun.
4) Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklu 2
semestrów. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
5) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie oświadczenia, o którym
mowa w pkt. 3 oraz wykupienie karnetu uprawniającego do uczestnictwa w
kursie nauki pływania na konkretny dzień i godzinę, który każdorazowo należy
przedstawić przed wejściem na zajęcia w kasie pływalni. Jeden karnet
przeznaczony jest dla jednego dziecka i jednego rodzica/opiekuna w przypadku
kursów nauki pływania z udziałem rodziców/opiekunów oraz dla jednego
dziecka w przypadku kursów nauki pływania bez udziału rodziców/opiekunów.
Karnetu nie wolno odstępować. Uczestnicy kursu nauki pływania, którzy nie
będą posiadali ważnego karnetu nie będą wpuszczani na zajęcia.
6) Karnet upoważnia do wejścia na płytę pływalni nie wcześniej niż 15 minut
przed rozpoczęciem zajęć i opuszczenia płyty pływalni maksymalnie do 15
minut po zakończeniu zajęć. Każde przekroczenie czasu przebywania na
pływalni będzie dodatkowo płatne zgodnie z regulaminem i cennikiem obiektu,
w których prowadzone są zajęcia.

7) Opiekunowie dzieci od szóstego roku życia mogą wejść na płytę basenu
jedynie w celu doprowadzenia dziecka na zajęcia i odebrania dziecka po
zakończeniu zajęć pod warunkiem posiadania klapek basenowych.
8) Osoby nieuczestniczące w zajęciach mogą wejść na halę basenową 4 razy w
ciągu kursu (tylko w wyznaczonych przez prowadzących terminach (tzw. Lekcje
pokazowe). Nie przestrzeganie tego punktu regulaminu będzie równoznaczne z
wykreśleniem z listy uczestników kursu (bez rozliczeń finansowych ze strony
Dzidziuś-Aquastacja). W trakcie zajęć nie można więc przebywać na terenie
szatni, w drzwiach szatni, na hali basenowej.
8) Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są z góry za cały semestr w
formie gotówki w punkcie obsługi klienta Szkoły Pływania w Aquastacji w
wyznaczonych terminach i zgodnie z obowiązującym cennikiem Szkoły
Pływania.
9) Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot
pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje wyłącznie wtedy,
kiedy rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie trzeciej lekcji. W
przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartej lekcji pieniądze nie będą
zwracane.
10) Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów.
Nieobecności można odrobić wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu
nauki pływania w grupach o tym samym poziome zaawansowania i przedziale
wiekowym pod warunkiem wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z punktem obsługi klienta Szkoły Pływania
11) Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub
godzin zajęć. W wypadku zbyt małej ilości zapisanych uczestników i braku
możliwości połączenia grup, kurs nauki pływania może zostać odwołany przed
jego rozpoczęciem, a wpłacone kwoty podlegają wówczas zwrotowi. W
wypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w kursie nauki pływania po
dokonanej zmianie dnia lub godziny zajęć, osoby rezygnujące z udziału w kursie
nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej
opłacone lekcje.
12) Każdy uczestnik kursu nauki pływania, a w przypadku dzieci małoletnich
rodzic dziecka, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem obowiązującym w
obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia i stosować się do jego postanowień.
13) Udział w kursie nauki pływania oznacza zapoznanie się z regulaminem

Szkoły Pływania i regulaminem obowiązującym w obiekcie, w którym
prowadzone są zajęcia i akceptację postanowień w nich zapisanych.

