Nauka

i zabawa …

REGULAMIN
GRUPOWYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA ,,AQUA SCHOOL”
Sezon: wrzesień-czerwiec
1. Grupowe, wodne i zorganizowane rekreacyjne zajęcia w „Aqua School” są usługą
wykonywaną przez Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o.o. w Pile zwaną dalej
„Organizatorem”.
2. Uczestnik zajęć „Aqua School” jest zobowiązany do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów obiektu, a w szczególności
regulaminów dotyczących części pływalni i grup zorganizowanych.
3. Organizator prowadzi zajęcia w strefie basenowej obiektu AQUAPARK w Pile.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.
5. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami
w zorganizowanych wodnych zajęciach rekreacyjnych z nauką pływania.
6. Uczestnictwo w zajęciach ma charakter dobrowolny.
7. Uczestnik kursu jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć dostarczyć:
a) następujące dokumenty:
- wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica o stanie zdrowia,
- oświadczenie RODO,
b) oraz obowiązkowo dokonać:
- wpłaty jednorazowej, bezzwrotnej na sezon tzw. „wpisowego” na wskazane przez
Organizatora konto bankowe, lub gotówką w recepcji fitness.
- wpłaty za pierwszy miesiąc zajęć na wskazane przez Organizatora konto bankowe,
lub gotówką w recepcji fitness.
8. Cykl zajęć grupowych „Aqua School” trwa od września do czerwca. Zajęcia odbywają
się w poniższych systemach:
a) dwa razy w tygodniu w grupach od 8 - 15 osób na 1-go instruktora,
b) raz w tygodniu w grupach od 8 - 15 osób na 1-go instruktora.
9. Grupy są dobierane pod kątem wieku i umiejętności pływackich uczestników.
10. Minimalny wiek uczestnika to 5 lat.
11. Zajęcia ogółem trwają 60 min w tym:
a) 45 min. zajęcia nauki pływania – basen sportowy,
b) 15 min. zajęcia rekreacyjne – basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi.
12. Czas określony w pkt. 11 a i b może ulec zmianie w zależności od natężenia lub
poziomu trudności zajęć - przy zachowaniu zasady, że całość zajęć będzie trwała 60
min.
13. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia
w odstępach miesięcznych w wysokości określonej w cenniku na wskazane przez
Organizatora konto bankowe lub gotówką w recepcji fitness.

14. Opłaty za zajęcia należy wnosić najpóźniej do 30-go dnia każdego miesiąca
poprzedzającego miesiąc zajęć (wyjątki: za wrzesień opłatę należy dokonać najpóźniej
do dnia 10 września oraz za marzec najpóźniej do dnia 28 lutego)
15. Na dowodzie wpłaty obowiązkowo należy podać imię i nazwisko uczestnika, nr grupy
lub nazwisko instruktora, oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata z dopiskiem
„Aqua School”
16. Brak w/w opłaty jest równoważny z brakiem możliwości korzystania z zajęć.
17. Opóźnienie we wniesieniu opłaty przekraczające 7 dni, skutkuje automatycznym
skreśleniem z listy uczestników.
18. W miesiącu, w którym uczestnik z powodu choroby lub innego zdarzenia opuści ponad
50 % zajęć otrzyma jako rekompensatę indywidualne zaproszenie do skorzystania
z atrakcji wodnych, które należy wykorzystać w terminie 2 m-cy.
19. Rodzic/opiekun najmłodszych uczestników zajęć ma prawo do wejścia na teren
przebieralni basenowej w celu pomocy dziecku przy ubieraniu i suszeniu. Fakt pomocy
dziecku - rodzic/opiekun jest zobowiązany przed wejściem zgłosić pracownikowi
recepcji podając:
a) nazwę organizatora zajęć,
b) imię i nazwisko swoje i uczestnika zajęć,
20. Na terenie przebieralni, rodzica/opiekuna obowiązują zasady zachowania się takie
same jak innych użytkowników, a w szczególności dotyczy to zmiany obuwia.
21. Uczestnik zajęć przed wejściem na teren hali basenowej jest zobowiązany do umycia
całego ciała pod natryskiem.
22. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora. Zachowanie
uczestnika nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników.
23. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu sprawdzenia
obecności w hali basenowej do momentu zbiórki kończącej zajęcia.
24. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nie przestrzeganiem zapisów
regulaminów pływalni utrudnia prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony
o czym bezzwłocznie zostanie poinformowany rodzic/opiekun.
25. Skargi i wnioski dotyczące zajęć „Aqua School” można zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej sekretariat@aquaparkpila.pl, pisemnie na pobranym druku
w recepcji pływalni lub osobiście u Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności
u osoby zastępującej we wtorki w godz. 9,00 – 11,00.
26. Każdy uczestnik oraz rodzic zobowiązani są do przestrzegania na terenie obiektu
Aquapark zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią COViD-19.
27. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich formuły określonej
w pkt: 11 i 12 w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej lub z powodu nakazu
zamknięcia obiektu.

Prezes Zarządu CR „Aqua-Pil” Sp. z o.o.

