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REGULAMIN
NAUKA PŁYWANIA
DOSKONALENIE PŁYWANIA
1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania jest AQUA DYNAMIKA.
2. Zajęcia prowadzone są na basenie w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi ul. Balonowa 1,
zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie https://aquadynamika.pl
3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się w formie grupowej i indywidualnej,
przeznaczone są dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży i dorosłych.
4. Kurs nauki i doskonalenia pływania zaplanowany jest na wrzesień-czerwiec.
5. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia
dostępnego na stronie: https://aquadynamika.pl
6. Rodzic/opiekun w imieniu niepełnoletniego uczestnika, dorosły uczestnik przed
przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do podpisania zgłoszenia.
7. Opłata za kurs uiszczana jest z góry zgodnie z cennik dostępnym na stronie
https://aquadynamika.pl
Po dokonaniu opłaty uczestnik otrzymuje karnet imienny.
Do korzystania z zajęć upoważniony jest posiadacz karnetu, w terminie określonym na
karnecie. Karnet należy okazać upoważnionej osobie do jego kontroli przed wejściem do
przebieralni.
8. Klient może wykupić karnet miesięczny (minimum 4 wejścia) lub dwumiesięczny ( min. 8
zajęć). Karnet miesięczny nie upoważnia do odrobienia zajęć w przypadku nieobecności.
Karnet dwumiesięczny upoważnia do odrobienia dwóch zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu
nieobecności ( sms-em na nr telefonu organizatora: 798-993-570) najpóźniej na dwa dni
przed planowanymi zajęciami. Zajęcia należy odrobić w ciągu miesiąca od momentu
powrotu na zajęcia. Termin/y odrobienia zajęć należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
9. W sytuacji zawieszenia zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora np. awaria pływalni,
lock down wszystkie karnety przedłużają swoją ważność o tyle zajęć ile nie zostanie
zrealizowanych w ramach zakupionego karnetu lub dokonanej opłaty.
10. W sytuacji odwieszenia zajęć- realizacja wykupionych a niezrealizowanych zajęć, następuje
w pierwszym terminie po wznowieniu zajęć. W tym czasie uczestnik ma zagwarantowane
miejsce na zajęciach. Jeżeli uczestnik nie wykorzysta w tym terminie opłaconych zajęć,
wpłacone środki nie są zwracane, ani nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
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11. Przedłużenie karnetu następuje poprzez dokonanie opłaty za kolejny miesiąc lub dwa
miesiące do 25 dnia miesiąca, poprzedzającego wygaśnięcie karnetu. W przypadku braku
opłaty do tego terminu organizator nie gwarantuje miejsca na zajęciach.
Płatności za zajęcia można dokonać przelewem na nr rachunku bankowego:
19 1140 2004 0000 3702 7009 8991 lub gotówką w czasie trwania zajęć.
12. Przy płatności przelewem należy przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, okazać
potwierdzenie dokonania przelewu.
13. Wejście jednorazowe na zajęcia jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego
uzgodnienia z organizatorem i dokonaniu opłaty za wejście jednorazowe według
obowiązującego cennika. Rezerwacja miejsca na zajęcia jednorazowe obowiązuje 24
godziny od daty dokonania rezerwacji.
14. Koszt kursu - zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie
https://aquadynamika.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za kurs w
trakcie trwania sezonu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć, łączenia grup w przypadku
małej ilości uczestników.
16. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem zajęć od momentu
rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia, zgodnie z obowiązującym grafikiem zajęć.
17. Wszystkie zajęcia odbywają się w obecności ratownika WOPR i instruktora/ trenera
pływania.
18. Rodzice/ opiekunowie, uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
pływalni, na której odbywają się zajęcia.
19. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem regulaminu organizatora i obiektu, na którym prowadzone są zajęcia.
20. Dokonanie opłaty za kurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. nr
101 poz. 926.
21. Uczestnik, rodzic lub opiekun niepełnoletniego uczestnika akceptując regulamin wyraża
zgodę na publikację wizerunku (zdjęcia/ filmy) w materiałach reklamowych i promocyjnych
oraz na stronie internetowej i profilach społecznościowych organizatora.
22. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione lub
skradzione.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.

