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REGULAMIN
SZKOŁY PŁYWANIA POSEJDON

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.
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.
Każdy uczestnik zajęć na pływalni powinien posiadać:
• strój kąpielowy,
• czepek,
• klapki,
• okularki,
• ręcznik,
• suszarkę.
Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania Posejdon oraz
regulaminu basenu, na którym odbywają się zajęcia.
Opłatę za zajęcia uiszcza się zgodnie z cennikiem Szkoły Pływania Posejdon w pierwszym dniu zajęć, każdego miesiąca,
za ilość zajęć w danym miesiącu.
Opłaty należy uiścić przelewem na konto, w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności 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 przed rozpoczęciem 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.
8. Zajęcia trwają 45minut.
9. Zajęcia odbywają w małych grupach – stawiamy na jakość.
10. Do szatni należy wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć (co gwarantuje dobre przygotowanie), a opuścić ją do
15 minut po zakończeniu zajęć.
11. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Pływania Posejdon nie odpowiada.
12. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach. Zdjęcia z zajęć i filmiki będą dostępne w internecie na stronie:
facebook.com/szkolaplywaniaposejdon. Wyjątek stanowią wspólne zajęcia dla rodziców i małych dzieci. W takim
przypadku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie. Wchodzenie do
wody i wychodzenie z niej odbywa się przy wykorzystaniu poręczy. Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodach
z dzieckiem na ręku jest zabronione. Dziecko należy przekazać do wody z brzegu osobie znajdującej się w wodzie,
w wyznaczonym miejscu. Natomiast z wody wychodzi najpierw rodzic lub opiekun prawny i odbiera dziecko od
wyznaczonej w wodzie osoby.
13. 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.
14. Informacje o odwołaniu zajęć z powodu awarii będą publikowane na stronie facebook.com/SzkolaPlywaniaPosejdon.
15. Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.
16. Szkoła Pływania Posejdon posiada ubezpieczenie OC.

