REGULAMIN Szkółki Pływackiej „DELFIN” przy KLUBIE ZDROWIE ogłoszony 15.08.2020 roku
na pływalni KSOS-MBP-Śródmieście Kraków ul. płk.Francesco. Nullo 23
I. Postanowienia ogólne
1. Organizator to firma ZDROWIE Małgorzata Krosnowska-Pancerz, zwana dalej „Szkołą Pływania” lub „ Klubem Zdrowie”, 31-543 Kraków ul. płk.
Francesco Nullo 23, NIP: 6761159591, REGON: 350839190, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Zgłoszenie udziału w kursie organizowanym przez Szkołę Pływania, zwanym dalej Kursem, jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – przez jego rodziców/opiekunów prawnych.
3. Uczestnik Kursu to osoba pełnoletnia lub dziecko. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, udział w Kursie wymaga wyrażenia
zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz przesłanie
mailem: potwierdzenia przelewu oraz oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w tym zgody na udostępnienie wizerunku oraz zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
5. Kursy odbywają się w trakcie roku szkolnego. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z zapisem na cały rok szkolny. Dopuszcza się rezygnację
z zajęć w II edycji (II sem.) za uprzednim, obligatoryjnym oświadczeniem o rezygnacji, złożonym w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub
poprzez wysłanie wiadomości e-mail, nie później niż do 30 stycznia. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania semestru może
nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia (III pkt 1 stosuje się odpowiednio).
II. Zajęcia pływackie
1. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, jak również regulaminu wewnętrznego pływalni.
2. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45-minutowych w grupach max 8 uczestników na 1 wykwalifikowanego instruktora.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego i czepka oraz do umycia ciała pod natryskiem przed wejściem na basen.
4. Uczestnik, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, może uczestniczyć w zajęciach.
5. . Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach tj. bezpośrednio na pływalni (płycie basenu) odpowiedzialność ponosi prowadzący
zajęcia instruktor oraz ratownik pełniący dyżur. Rodzice/opiekunowie winni są dopilnować dzieci do czasu ich przekazania instruktorowi. Dzieci nie
mogą biegać w szatni, korytarzu, po niecce pływalni czy samowolnie wchodzić do wody. Po zakończeniu zajęć (45 min.), w momencie wyjścia
uczestników z wody odpowiedzialność wraca na rodzica/opiekuna .
III. Płatności
1. Kurs opłacany jest z góry według cennika na stronie internetowej w dwóch turach: I semestr i II semestr. W każdym semestrze istnieje możliwość
opłaty w dwóch określonych ratach i w określonych terminach. Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejną turę.
2. W sytuacji gdy część zajęć nie odbędzie się w wyniku zmian w harmonogramie pływalni lub z przyczyn niezależnych od organizatora, istnieje
możliwość przepisania pełnych kosztów za niewykorzystane godziny na kolejną edycję lub ich zwrot.
3. Rezygnacja z kursu pływania wiążąca się ze zwrotem kosztów za zajęcia może być spowodowana tylko chorobą/kontuzją potwierdzoną
zaświadczeniem lekarskim. Aby ubiegać się o częściowy zwrot za niewykorzystane zajęcia należy zgłosić ten fakt w formie pisemnej (pismo, mail).
Kwota zwrotu obliczana jest indywidualnie wg wzoru: iloczyn ilości zajęć pozostałych od dnia zgłoszenia w formie pisemnej do końca edycji minus
25% opłat ceny jednostkowej.
4. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłat na więcej rat po uzgodnieniu z Organizatorem.
IV. Odrabianie zajęć
1. Nieobecność losową na skutek choroby, pobytu w szpitalu itp. można „odrobić” , po wcześniejszym jej zgłoszeniu mailem - do 4 godzin przed
zajęciami. W przypadku nie dotrzymania terminu uczestnik jest traktowany jak obecny na zajęciach.
2. „Odrobienie” zajęć jest możliwe w ramach wolnych miejsc w innych grupach oraz w ramach danej edycji (semestru).
V. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Kursie zainteresowane osoby winny skonsultować się z lekarzem celem wykluczenia istnienia
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach pływania. Opiekunowie podpisują stosowne oświadczenie.
2. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom instruktora i obsługi basenu, w szczególności zakazom i nakazom związanym ze
sposobem zachowania się w basenie, przemieszczania się po mokrych powierzchniach.
3. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.
VI. Zgody
1. Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni, którzy po raz pierwszy uczestniczą w kursie organizowanym przez Szkołę Pływania, przed
rozpoczęciem zajęć proszeni są o rozważenie wyrażenia zgód w postaci oświadczeń względem Organizatora.
2. Organizator zbiera zgody w postaci oświadczeń w zwykłej formie pisemnej lub w postaci oświadczeń w elektronicznym formularzu
zgłoszeniowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku odmowy udzielenia zgód, których posiadanie wymuszają na
Organizatorze powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wpłata za zajęcia rozumiana jest, jako akceptacja regulaminu.
VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku odwołania zajęć na skutek wypadków losowych np. awarii na pływalni itp. uczestnik zostanie powiadomiony sms lub mailem
najszybciej jak będzie to możliwe.
2. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem Kursu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na adres
kontaktowy Organizatora.
2. W zakresie nieujętym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Szkoły Pływania rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie,
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
5. Rekomendowane źródła komunikacji to mail: biuro@e-klubzdrowie.pl , kontakt telefoniczny 501 578 040 lub kontakt osobisty przed lub po
zajęciach.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
data urodzenia dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt : mail:……………………………………………………………………………………………………
tel.: ……………………………………………………………………………………………………………….

Kraków, dnia………………………….. ……………...

Czytelny podpis opiekuna……………………………………………………………………………..

REGULAMIN zajęć AQUA AEROBIKU przy KLUBIE ZDROWIE ogłoszony 15.08.2020 roku
na pływalni KSOS-MBP-Śródmieście Kraków ul. płk.Francesco. Nullo 23
I. Postanowienia ogólne
1. Organizator to firma ZDROWIE Małgorzata Krosnowska-Pancerz, zwana dalej „ Klubem Zdrowie”, 31-543 Kraków ul. płk. Francesco Nullo 23,
NIP: 6761159591, REGON: 350839190, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobiku może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie.
W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach aqua aerobiku jest możliwe tylko pod opieką rodziców/prawnego opiekuna lub po
podpisaniu pisemnej zgody.
3. Każdy z uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych
zajęciach oraz złożeniem podpisu na liście który potwierdza, że klient zapoznał się z regulaminem i zgadza się na warunki w nim zawarte.
4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz przesłanie
mailem: potwierdzenia przelewu oraz oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w tym zgody na udostępnienie wizerunku oraz zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
II. Zajęcia Aqua aerobik
1. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, jak również regulaminu wewnętrznego pływalni.
2. Zajęcia Aqua Aerobiku trwają 45 minut i są prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę- fizjoterapeutkę.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego i czepka kąpielowego oraz do umycia ciała pod natryskiem przed wejściem
na basen.
4. Uczestnik, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, może uczestniczyć w zajęciach.
III. Płatności
1. Zajęcia opłacane są z góry według cennika na stronie internetowej/karnet dla stałych klientów lub wejście jednorazowe./ Opłata za zajęcia nie
podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejny karnet.
2. Karnet obowiązuje przez podany okres i po jego upływie należy zgłosić organizatorowi chęć dalszej kontynuacji.
3. Karnet zapewnia pierwszeństwo wejścia na zajęcia. W przypadku wolnych miejsc zostają wpuszczone pozostałe osoby/wejścia jednorazowe lub
honorowane karty.
4. W sytuacji gdy część zajęć nie odbędzie się w wyniku zmian w harmonogramie pływalni lub z przyczyn niezależnych od organizatora, istnieje
możliwość przepisania pełnych kosztów za niewykorzystane godziny na kolejny karnet lub ich zwrot.
IV. Nieobecność na zajęciach
1. Nieobecność losową na skutek choroby, pobytu w szpitalu itp. można „odrobić” lub „przesunąć”, po wcześniejszym jej zgłoszeniu mailem, Sms do 5 godzin przed zajęciami. W przypadku nie dotrzymania terminu uczestnik jest traktowany jak obecny na zajęciach.
2. „Odrobienie”/„przesunięcie” zajęć jest możliwe w ramach wolnych miejsc w innych grupach przez kolejny miesiąc pod warunkiem wykupienia
kolejnego karnetu.
V. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć aqua aerobiku należy natychmiast zaprzestać
uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z
nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom
instruktora, Klub Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności.
4. Podczas zajęć Aqua Aerobiku obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.
VI. Zgody
1. Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni, którzy po raz pierwszy uczestniczą w zajęciach Aqua aerobiku, przed rozpoczęciem zajęć
proszeni są o rozważenie wyrażenia zgód w postaci oświadczeń względem Organizatora.
2. Organizator zbiera zgody w postaci oświadczeń w zwykłej formie pisemnej lub w postaci oświadczeń w elektronicznym formularzu
zgłoszeniowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku odmowy udzielenia zgód, których posiadanie wymuszają na
Organizatorze powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku osób korzystających z zajęć prowadzonych na pływalni /zdjęcia, filmy, audio/ w
celach marketingowych bez roszczeń finansowych.
4. Wpłata za zajęcia rozumiana jest, jako akceptacja regulaminu.
VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku odwołania zajęć na skutek wypadków losowych np. awarii na pływalni itp. uczestnik zostanie powiadomiony sms lub mailem
najszybciej jak będzie to możliwe.
2. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem Kursu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na adres
kontaktowy Organizatora.
2. W zakresie nieujętym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Klubu Zdrowie rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie,
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
5. Rekomendowane źródła komunikacji to mail: biuro@e-klubzdrowie.pl , kontakt telefoniczny 501 578 040 lub kontakt osobisty przed lub po
zajęciach.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………

Kontakt : mail:…………………………………………………………………………………………………………………...
tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………....

Kraków, dnia………………………….. ……………...

Czytelny podpis ………………………………………………………………………………………….....

