Regulamin organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania przez
CSiR WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie.
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Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Krotoszynie.
Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym wypełnieniu ankiety uczestnika kursu i jej złożeniu, w
kasie lub w administracji CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie. (ankieta jest dostępna do pobrania na stronie
www.csir.krotoszyn.pl oraz w kasie basenu).
W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci, które skończyły 4 lata, młodzież oraz osoby
dorosłe.
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez instruktorów CSiR WODNIK
Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Grupy dobierane są pod względem wieku.
W jednej grupie na zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób (dzieci), 8 osób (dorośli), 6 osób (w
grupach dofinansowywanych przez MiG Krotoszyn). Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 6 osób.
Organizator kursu zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu
zmniejszy się.
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez CSiR WODNIK
Sp. z o.o. w Krotoszynie liczbę zajęć wg obowiązującego cennika przed rozpoczęciem kursu, co stanowi podstawę
do wydania karnetu imiennego. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania organizator
nie zwraca dokonanej wpłaty
Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego
rodzaju zajęć. Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż
dziecko jest zdrowe i lekarz wyraził zgodę na udział dziecka w zajęciach (NIEWYMAGANE są zaświadczenia od
lekarza).
Osoba wchodząca na naukę i doskonalenie pływania zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi
CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie karnetu.
Każde zajęcia odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną
rozpoczęcia zajęć w hali basenowej.
Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć. Tylko z dziećmi z najmłodszych grup (4-7 lat)
rodzic/opiekun może wejść do szatni, aby pomóc dziecku się przebrać. Wchodząc do szatni konieczna jest zmiana
obuwia. Dziecko samodzielnie wychodzi z szatni na basen i tam oczekuje na swojego instruktora.
Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim
skorzystaniu z natrysku .
Lekcja nauki pływania trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się,
ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka
do szafki basenowej – do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia limitu czasu wg
obowiązującego cennika (wg stawki za bilet normalny).
Po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do
szatni.
W przypadkach nieobecności spowodowanych chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć za zgodą instruktora
prowadzącego grupę pływacką.
W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp).
Organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie/grupie, o czym będzie informować
kursantów telefonicznie lub mailem.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
Podczas zajęć należy przestrzegać Regulaminu Pływalni.
Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do udziału w kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej, co
najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

OŚWIADCZENIE
Ja, ..........................................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego)
oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania przez CSiR
WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie oraz z regulaminem krytej pływalni Wodnik
w Krotoszynie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

....................................................................
(czytelny podpis)

