
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA 

POSEJDON 

1. Każdy rodzic lub opiekun prawny przed rozpoczęciem nauki pływania ma obowiązek skonsultować się 

z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach na basenie. 

2. Rodzic lub opiekun prawny przed pierwszymi zajęciami podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i akceptacji 

regulaminu Szkoły Pływania Posejdon. Oświadczenie i regulamin otrzyma od instruktora. 

3. Każdy uczestnik zajęć na pływalni powinien posiadać: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, okularki, suszarkę. 

4. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania Posejdon oraz 

regulaminu basenu, na którym odbywają się zajęcia. 

5. Opłatę za zajęcia uiszcza się zgodnie z cennikiem Szkoły Pływania Posejdon w pierwszym dniu zajęć, każdego 

miesiąca za ilość zajęć w danym miesiącu. 

6. Opłaty należy uiścić przelewem na konto, w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miejscowości 

prowadzenia zajęć: 

ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM 
28 1050 1230 1000 0092 1933 6840 

SZKOŁA PŁYWANIA POSEJDON 

7. Szkoła Pływania Posejdon nie dokonuje zwrotu pieniędzy za niezrealizowane zajęcia z powodu nieobecności 

uczestnika. Jedynie w przypadku nieobecności z powodu choroby uczestnika, zgłoszonej SMS-em do Szkoły Pływania 

Posejdon (najpóźniej do godziny 12.00 w dniu rozpoczęcia zajęć) i potwierdzonej kserokopią zaświadczenia 

lekarskiego, opuszczone lekcje można wykorzystać w terminie wskazanym przez organizatora (zajęcia z inną grupą), 

najpóźniej do końca kolejnego miesiąca. Odrobieniu podlegają maksymalnie dwie lekcje. W przypadku rezygnacji z 

zajęć w trakcie roku szkolnego rodzic lub opiekun prawny  jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w 

kwocie równej wysokości dwóch zajęć. 

8. Opłata za zajęcia zawiera bilet wstępu na basen. Po zebraniu się grupy uczestników zajęć, instruktor wykupuje bilety 

wstępu dla wszystkich. Czas wejścia na basen jest naliczany od momentu przekroczenia bramki przy szatni do 

momentu zwrócenia kluczyka przy wyjściu. Czas obejmuje: 5 minut na przygotowanie się do zajęć, 45 minut na 

zajęcia z pływania, 15 minut na przebranie się, wysuszenie, wyjście i oddanie kluczyka instruktorowi. Należy 

pamiętać, że w czasie zajęć kluczyki przechowuje instruktor. 

9. Rodzice mogą przebywać na basenie jedynie, gdy wykupią bilet wstępu na basen we własnym zakresie. Rodzice nie 

biorą udziału w zajęciach, mogą je obserwować z widowni. 

10. W przypadku awarii na basenie, odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie, wskazanym przez 

organizatora lub kwota do zapłaty za następny miesiąc  będzie obniżona o cenę lekcji, które się nie odbyły.  

Informacje o odwołaniu zajęć z powodu awarii będą publikowane na stronie facebook.com/SzkolaPlywaniaPosejdon. 

11. Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest zabronione. 

12. Szkoła Pływania Posejdon posiada ubezpieczenie OC. 


