INFORMACJE O ZAPISIE NA ZAJĘCIA PŁYWACKIE

I.
ORAGNIZACJA ZAJĘĆ, CHARAKTER ZAJĘĆ
1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” –
zwany dalej Klubem- z siedzibą w Warszawie, kod 01-957 , ul. Szegedyńska 11.
2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania nie spełniają wymogów treningu sportowego i mają charakter
rekreacyjny.

II.
OGÓLNE ZASADY ZAPISU NA ZAJĘCIA
1. Zapis na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2019/2020:
- odbywać się będzie ONLINE przez system SZYBKIE SKŁADKI i trwać do wyczerpania puli wolnych
miejsc,
- link do zapisu pojawi się na www.uksg-8.pl oraz fb sekcji pływackiej klubu w dn. 2 września do godz.8.30,
- jest zapisem na rok szkolny 2019/2020, z możliwością rezygnacji z zajęć w II semestrze (patrz niżej- warunki
rezygnacji),
- obejmuje zapis na zajęcia prowadzony w trzech różnych lokalizacjach: pływalnia ul. Conrada 6, pływalnia
ul. Lindego 20, pływalnia ul. Marymoncka 34,
- obejmować będzie maksymalnie zapis 8 osób do każdej z grup,
2. Po zamknięciu się grupy możliwy będzie zapis na listę rezerwową, a o przesunięciu się z listy
rezerwowej na właściwą Klub informować będzie w przypadku czyjejś rezygnacji.
3. Zapisującym na zajęcia może być wyłącznie rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik zajęć.

III.

TERMINY ZAPISU, PRIORYTETY W ZAPISIE

1. Zapis odbywać się będzie: w dniach 2-3 września WYŁACZNIE DLA DZIECI, KTÓRE BRAŁY
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PŁYWACKICH W UKS G-8 BIELANY W 2 SEMESTRZE ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019 przy czym za udział w zajęciach w 2 semestrze rozumie się ciągły udział w
zajęciach (bez rezygnacji z zajęć w tym okresie),
a od dnia 4 września 2019 r DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH.
Zapis niezgodny z tą zasadą skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników i koniecznością
dokonania kolejnej próby zapisu w późniejszym terminie.
2. Określenie umiejętności dziecka należy do rodzica. Pod grafikami zajęć podano charakterystykę grup. W
przypadku zapisu rażąco nieadekwatnego do umiejętności dziecka zastrzegamy sobie prawo skreślenia
dziecka z listy uczestników zajęć, bez obowiązku zapewnienia miejsca w innej grupie (wszystkie miejsca
mogą być już zajęte ). Jeśli macie Państwo wątpliwości co do poziomu pływackiego dziecka prosimy o kontakt
telefoniczny 784 483 892 lub poprzez zapytanie drogą mailową pod adresem klub@uksg-8.pl. Prosimy jednak
pamiętać, że w okresie prowadzenia zapisów spływa do nas bardzo wiele zapytań i czas odpowiedzi może się
wydłużać. Stąd polecamy korzystanie ze sporządzonych opisów a w razie wątpliwości wybór grupy z
niższymi wymaganiami a nie tej z wyższymi.
IV. PŁATNOŚCI
1. Przy dokonywaniu zapisu obowiązuje płatność zaliczki w kwocie 250 zł. Przy zapisie na więcej niż
jeden dzień zajęć zaliczka pobierana jest w kwocie 250 zł za każdy z wybranych terminów. Opłata
zaliczki się wyłącznie z użyciem platformy do zapisu.
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Dopłatę do kosztów zajęć za I semestr należy wnieść do dnia 1 października 2019 na rachunek
95 2490 0005 0000 4530 7994 1407 (ALIOR BANK)

odbiorca: UKS „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy dopłaty do kosztów na opłatę przez platformę płatniczą,
po poinformowaniu o tym osób zapisanych na zajęcia.

2. Opłata naliczona zostaje zgodnie z następującymi wytycznymi:
I SEMESTR ( zajęcia w okresie 16.09.2019-8.02.2020)
dzień zajęć:
- poniedziałek – 17 zajęć
- wtorek – 19 zajęć
- środa – 19 zajęć
- czwartek – 19 zajęć
- piątek – 18 zajęć
- sobota – 18 zajęć.
Dni wolne od zajęć w I semestrze: 1-3 listopada 2019, 11 listopada 2019, 23-31 grudnia 2019, 1-6 stycznia
2020.

II SEMESTR ( zajęcia w okresie 24.02-25.06.2019)
- dzień zajęć:
- poniedziałek – 17 zajęć
- wtorek – 17 zajęć
- środa –18 zajęć
- czwartek – 16 zajęć
- piątek – 14 zajęć
- sobota – 14 zajęć
Dni wolne od zajęć w II semestrze: 10-23 lutego 2020 (ferie zimowe), 9-14 kwietnia 2020, 1-3 maja 2020,
11-14 czerwca 2020. Dzień zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 jest dniem wolnym.

Opłatę za II semestr zajęć należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2020 r na rachunek
95 2490 0005 0000 4530 7994 1407 (ALIOR BANK)

odbiorca: UKS „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy dopłaty do kosztów na opłatę przez platformę płatniczą,
po poinformowaniu o tym osób zapisanych na zajęcia
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Niewniesienie płatność w ww. terminie skutkować może skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć.
Miejsce automatycznie zostanie udostępnione pod zapis nowego uczestnika.

3. Koszt zajęć naliczany jest przy uwzględnieniu następujących stawek:
- zajęcia 45 min - 30,00 zł/zajęcia w przypadku uczestnictwa 1 x w tygodniu,
- zajęcia 45 min - 28,00 zł/zajęcia w przypadku uczestnictwa 2 x w tygodniu,
Uwaga! Zniżka dla uczestników zajęć 45 minutowych - członków UKS G-8 Bielany (przysługuje wyłącznie
za okres w którym opłacona zostanie składka członkowska, w przypadku rezygnacji z członkostwa konieczna
będzie dopłata za okres poza członkostwem - koszt 26 zł/zajęcia,
- zajęcia 30 min: 28,00 zł/ zajęcia w przypadku uczestnictwa 1 x w tygodniu,
- zajęcia 30 min: 26,00 zł/ zajęcia w przypadku uczestnictwa 2 x w tygodniu.

Przykładowe wyliczenia: - dla osoby chodzącej w poniedziałki w I semestrze na zajęcia 45’ koszt zajęć
wyliczamy jako: 17 x 30,00 zł=510,00 zł, a dla chodzącej w poniedziałki i wtorki 36x28,00 zł= 1008,00 zł dla osoby chodzącej na zajęcia 30’ w czwartki 19x 28,00 zł= 532,00 zł, a we wtorki i soboty 37 x 26,00
zł=962,00zł
W przypadku zapisu dziecka na zajęcia w późniejszym terminie płatność naliczona zostaje z uwzględnieniem
momentu przystąpienia do zajęć.

4. Uwaga! W przypadku podniesienia cen torów wynajmowanych przez UKS „G-8 Bielany” celem
prowadzenia zajęć, klub zastrzega sobie możliwość poniesienia kosztów zajęć w II semestrze, ale jedynie w
wymiarze kompensującym koszty podwyżki.

V. OBOWIĄZKI ZAPISUJĄCEGO, INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW I UDZIAŁU W
ZAJĘCIACH, SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu zajęć nauki i doskonalenia pływania, ze
szczególnym uwzględnieniem punktu mówiącego o braku przeciwskazań zdrowotnych u dziecka do
udziału w zajęciach.
2. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu obiektu dostępnego tu: http://crsbielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/ lub http://crsbielany.waw.pl/plywalniaconrada-6/regulamin/ lub https://www.awf.edu.pl/obiekty/obiekty-sportowe.
3. Klub zastrzega sobie prawo zmiany poziomu danej grupy, w przypadku niedostatecznego zapisu
(mniej niż 6 osób na torze), w sytuacji ujawniającego się niedoboru miejsc na innym poziomie
zaawansowania lub podjęcia decyzji o nieutworzeniu grupy w przypadku zbyt małej ilości chętnych
osób.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty za semestr zajęć na koncie, UKS „G-8 Bielany” przekazuje dane dziecka
prowadzącemu zajęcia, wystawia identyfikator dla uczestnika zajęć (wydawany na pierwszych
zajęciach).
5. Klub może dokonać skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku rażącego złamania
Regulaminu zajęć nauki i doskonalenia pływania lub Regulaminu obiektu. Skreślenie odbywa się bez
zwrotu kosztów udziału w zajęciach i bez możliwości odrabiania zajęć.
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6. W przypadku pobytu dziecka w szpitalu bądź sanatorium, po wniesieniu podania i udokumentowaniu
pobytu przysługiwać będzie 100 % zwrot płatności za okres pobytu w placówce.
7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu (awaria na obiekcie itp.) Klub
zobowiązuje się do powiadomienia rodzica o tym fakcie drogą mailową lub sms oraz/lub poprzez
zamieszczenie informacji na www.uksg-8.pl, o ile tylko zostanie uprzedzony o tym fakcie przez osoby
zarządzające obiektami CRS z dostatecznym (umożliwiającym w czasie takie działania)
wyprzedzeniem. Klub zobowiązuje się do zwrotu kwoty naliczonej za nieprzeprowadzone zajęcia lub
zorganizowanie odrabiania zajęć. W przypadku organizacji zajęć odrabiania prawo zwrotu opłaty za
zajęcia ani zmiany terminu odrabiania na inny - nie przysługuje. Podany termin stanowić będzie jedyną
możliwość odrobienia zajęć.
8. W sytuacji, gdy zajęcia rozpoczęły się a zostały przerwane z przyczyn niezależnych od organizatora,
Klub nie będzie zobowiązany do dokonania zwrotu za zajęcia lub organizacji odrębnego ich
odrabiania. Dziecko będzie miało natomiast prawo do zgłoszenia się na odrabianie w jednym z
ustalonych terminów wyznaczonych przez klub jako terminy odrabiania dla wszystkich chętnych
(patrz pkt.9,10).
9. Odrabianie zajęć w I semestrze możliwe będzie począwszy od miesiąca grudnia 2019, na odrębnie
zorganizowanych w tym celu zajęciach (8 zajęć, w niedziele, baseny przy ul. Conrada i ul. Lindego)
w terminach, które podamy po rozpoczęciu zajęć. Nie będzie możliwości odrabiania zajęć w innych
terminach niż wyznaczone do tego celu. Szczegółowe informacje nt. odrabiania zamieszczone będą
na www.uksg-8.pl oraz w gablotach klubowych na pływalniach CRS Bielany.
10. Odrabiać zajęcia można będzie, po uprzednim zgłoszeniu sms – na nr 784 483 892 - najpóźniej na
dzień przed zajęciami (do soboty, godz. 12.00), po uzyskaniu sms potwierdzającego możliwość
udziału (zgłoszenia przyjmowane do osiągnięcia limitu osób na torze).
11. Klub nie gwarantuje uczestnikom zajęć niesystematycznie uczęszczającym na zajęcia pływackie
możliwości odrobienia wszystkich nieobecności i nie przewiduje możliwości zwrotu płatności w
takich sytuacjach.
12. Zajęcia prowadzone są w ramach statutowej działalności odpłatnej Klubu. Udział w zajęciach nie jest
tożsamy z członkostwem w klubie. Zajęcia nie mają charakteru treningu sportowego. W związku z
powyższym Klub nie ma obowiązku dokonywania ubezpieczenia NNW uczestników zajęć ani też OC.
Dla Państwa informacji przypominamy, że polisy NNW zawierane w szkołach i przedszkolach
zazwyczaj obejmują swym zakresem zajęcia pozaszkolne. Rodzic ma możliwość dokonania
dodatkowego ubezpieczenia indywidualnie (np. NNW Sport w PZU).
13. Klub nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w szatni lub zabrane za zajęcia (w tym okulary,
aparaty ortodontyczne, tablety, telefony itp.)
VI. WARUNKI REZYGNACJI Z ZAJĘĆ
1. Zawierającemu niniejszą umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienie od umowy w terminie
14 dni. Po terminowym zgłoszeniu rezygnacji- obowiązuje forma pisemna (preferowana – email) Klub
dokona zwrotu płatności wniesionej na konto (zwrot w czasie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia).
2. Ewentualną rezygnację z II semestru należy zgłosić drogą pisemną (poczta) na adres klubu lub drogą
mailową klub@uksg-8.pl dnia 31 stycznia 2020.
3. W wyjątkowych sytuacjach (choroba uniemożliwiająca dalszy udział w zajęciach, sytuacje losowe typu
przeprowadzka na znaczną odległość) dopuszcza się rezygnację z zajęć w trakcie semestru. Wniesienie
podania i udokumentowanie trudnej sytuacji niesie ze sobą możliwość zwrotu za nieodbyte zajęcia- od
50% do 100% kosztów, decyzją Zarządu Klubu. Za dzień rezygnacji uznaje się dzień następujący po dniu
wpłynięcia podania do Klubu (droga listowna lub email).
VII. WGLĄD DO INFORMACJI O ZAPISIE NA ZAJĘCIA
Informacja o zapisie na zajęcia zamieszczona zostaje na www.uksg-8.pl

