Regulamin nauki pływania
REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

1. Zajęcia prowadzone są na brodziku przy Basenie Miejskim w Tychach.
2. Kurs nauki pływania obejmuje 15 godzin dydaktycznych (godzin lekcyjnych) dla dzieci w wieku 511 lat.
3. Minimalna liczba dzieci w grupie wynosi 20 osób, maksymalna 25 osób. Istnieje możliwość
stworzenia mniejszej grupy za dodatkową opłatą.
4. Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy pływania i pedagodzy.
5. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty najpóźniej podczas pierwszych
zajęć na basenie w siedzibie Klubu Zdrowie w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem w biurze
Klubu Zdrowie (istnieje możliwość rozłożenia kwoty na 2 raty). W razie rezygnacji w trakcie kursu
odpłatność nie podlega zwrotowi.
6.
Zajęcia grupowe dla osób indywidualnych odbywają się dwa razy w tygodniu według
harmonogramu (poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek). Istnieje możliwość wykupienia połowy
godzin cyklu nauki pływania. Korzystanie z zajęć umożliwia karnet nauki pływania. Karnet jest ważny w
okresie podanym na jego awersie.
7. Zapewniamy możliwość odrabiania opuszczonych zajęć w terminie do miesiąca od momentu
nieobecności dziecka. Nieobecność dziecka należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom Klubu Zdrowie.
Na podstawie zgłoszeń zostaje ustalony termin odrabiania zajęć. Wykupione godziny kursu należy
wykorzystać w danym cyklu zajęć. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia
nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia
tych zajęć. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot
pieniędzy. Liczba osób na odrabianie jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
8. Dzieci na zajęcia indywidualne doprowadzane są przez opiekuna, natomiast podczas realizacji
programu zajęć zostają pod opieką naszej kadry szkoleniowej. Ostatnia 15 godzina cyklu jest lekcją
pokazową w której mogą uczestniczyć rodzice i opiekunowie.
9. W przypadku przedszkoli korzystających z kursów pływania z Klubem Zdrowie pracownicy
przedszkola doprowadzają dzieci do szatni, oraz do pomieszczenia w którym znajduje się niecka
basenowa. Dopilnowują w tymże pomieszczeniu dyscypliny oraz uczestniczą w zajęciach na brodziku.
W przypadku szkół podstawowych Klub Zdrowie zapewnia dzieciom fachową opiekę pedagoga w
drodze spod szkoły na basen, w trakcie zajęć oraz w drodze powrotnej pod szkołę.
10. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty najpóźniej na tydzień przed
jego rozpoczęciem - jedynie wtedy Klub Zdrowie gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w
grupie.
11. Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania publicznego filmów i materiałów z zajęć nauki
pływania bez zgody Klubu Zdrowie.

12. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, odwołanie
zajęć, itp), Klub Zdrowie zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie, ustalonym z
zainteresowanymi.
13. Klub Zdrowie, zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć po każdym cyklu w sytuacji, gdy
liczba uczestników zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy
program zajęć.
14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

