REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH DLA DOROSŁYCH
I.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ, CHARAKTER ZAJĘĆ
1. Organizatorem zajęć pływackich dla dorosłych jest UKS „G-8 Bielany” - zwany dalej
„klubem”-z siedzibą w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 11.
2. Zajęcia te nie spełniają wymogów treningu sportowego. Dlatego też grup nie należy
utożsamiać z „sekcją pływacką” a udział w zajęciach nie wymaga zrzeszenia w klubie.
3. Ponieważ dokonujemy zapisu w szczególnych okolicznościach (pandemia) prosimy o
rozważanie potencjalnego ryzyka związanego z uczestnictwem w zajęciach grupowych
oraz możliwych zmian w zaistniałych okolicznościach, opisanych poniżej:
 W przypadku wprowadzenia ograniczeń w ilości osób na torach (tak jak miało to
miejsce w miesiącu czerwcu) klub zastrzega sobie możliwość podziału grupy tak,
by brała udział w zajęciach rotacyjnie (każdy z uczestników co drugie zajęcia) przy
czym koszt zajęć nie ulegnie obniżeniu jeśli obniżeniu nie ulegnie koszt wynajmu
torów pływackich.
 W przypadku zamknięcia pływalni nie przewidujemy innej formy prowadzenia czy
odrabiania zajęć a za nieprzeprowadzone zajęcia dokonamy zwrotu płatności.

II.
OGÓLNE ZASADY ZAPISU NA ZAJĘCIA
1. Zapis na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2020/2021:
- odbywać się będzie ONLINE i trwać do wyczerpania puli wolnych miejsc
- w każdej z grup dorosłych jest maksymalnie 6 miejsc pod zapis,
- w przypadku wyczerpania miejsc pod zapis w danej grupie i braku miejsca w innej
alternatywnej grupie prosimy o kontakt pod adresem mailowym. Będziemy tworzyć listy
rezerwowe i jeśli tylko zwolni nam się miejsce, powiadomimy o tym Państwa,
- w przypadku pojawienia w grupie w trakcie roku szkolnego wolnego miejsca, możliwy
będzie zapis nowego uczestnika,
- link do zapisu znajduje się na www.uksg-8.pl,
- zapis jest zapisem na rok szkolny 2020/2021, z możliwością rezygnacji z zajęć w II semestrze
(patrz niżej- warunki rezygnacji); Oznacza to, że po I semestrze nie ogłaszamy nowego zapisu
na II sem. Jeśli ktoś nie zgłosił rezygnacji w regulaminowym terminie, pozostaje na
dotychczasowych listach uczestników zajęć;
2. Zapisującym na zajęcia może być wyłącznie pełnoletni uczestnik zajęć.
3. Prawidłowo dokonany zapis skutkuje otrzymaniem maila potwierdzającego zapis do
konkretnej grupy. Brak maila potwierdzającego świadczy o nieskutecznym zapisie (ma to
miejsce np. w przypadku zerwania się połączenia internetowego). Zapis niepotwierdzony
płatnością będzie uznany za nieważny, a zalogowana osoba usunięta z systemu zapisów.

4. Zapisujący się na zajęcia pływackie tym samym oświadcza o dobrym stanie zdrowia i
braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach a w razie jakiejkolwiek zmiany
w sytuacji zdrowotnej zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji drogą pisemną/
mailową organizatora zajęć.
5. Osoba zapisująca się na zajęcia jest zobowiązana zapoznać się z zapisami niniejszego
regulaminu i zasadami obowiązującymi na obiektach sportowych w tym obszarze, który
dotyczy uczestnika zajęć.

III. PŁATNOŚCI
1. W przypadku zapisu po 15 października 2020 r. obowiązuje opłata za cały 1 semestr z
góry oraz wpisowe 50 zł płatne na rachunek
95 2490 0005 0000 4530 7994 1407 (AliorBank)

odbiorca: UKS „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
2. Opłata naliczona zostaje zgodnie z następującymi wytycznymi:
I SEMESTR ( zajęcia w okresie 30.10.2020-17.01.2021)
dzień zajęć:
- poniedziałek – 10 zajęć
- wtorek – 10 zajęć
- środa – 7 zajęć
- czwartek – 9 zajęć
- piątek – 10 zajęć
- sobota – 10 zajęć.
Dni wolne od zajęć w I semestrze: 11 listopada 2020, 23-31 grudnia 2020, 1-2 stycznia 2021, 6
stycznia 2021.

II SEMESTR ( zajęcia w okresie 01.02-24.06.2021)
- dni zajęć:
- poniedziałek – 19 zajęć
- wtorek – 20 zajęć
- środa –21 zajęć
- czwartek – 19 zajęć
- piątek – 18 zajęć

- sobota – 17 zajęć
Dni wolne od zajęć w II semestrze: 18-31 stycznia 2021 (ferie zimowe), 1-6 kwietnia 2021 (ferie
wielkanocne), 1 i 3 maja 2021, 3-5 czerwca 2021. Dzień zakończenia roku szkolnego 25 czerwca
2021 jest dniem wolnym.

Opłatę za II semestr zajęć należy wnieść
W postaci
- zaliczki na poczet 2 sem – 100 zł płatnej do 30.11.2020 (w przypadku w więcej niż jednej
grupie pływackiej zaliczka wynosi 100 zł za każdą z grup)- zaliczka ta jest bezzwrotna w
przypadku nie dochowania terminu wniesienia rezygnacji- patrz punkt V.WARUNKI
REZYGNACJI Z ZAJĘĆ;
- i dopłaty do pełnych kosztów w nieprzekraczalnym terminie 18 stycznia 2021 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. Nie wiąże się to z
żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla płatnika.

Niewniesienie płatność w ww. terminie skutkować może skreśleniem z listy uczestników zajęć.
Miejsce automatycznie zostanie udostępnione pod zapis nowego uczestnika.

3. Koszt zajęć naliczany jest przy uwzględnieniu następujących stawek:
- zajęcia 45 min - 38,00 zł/zajęcia.
Koszty liczymy od momentu zapisu na zajęcia! Oznacza to ,że dopisany później nie płaci za
zajęcia już przeprowadzone.
Przykładowe wyliczenia: - dla osoby chodzącej w piątki w I semestrze na zajęcia 45’ koszt zajęć
wyliczamy jako: 10 x 38,00 zł=380,00 zł oraz 50 zł wpisowego.

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.

IV. OBOWIĄZKI ZAPISUJĄCEGO I INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW I UDZIAŁU W
ZAJĘCIACH, SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu zajęć.
2. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obiektów sportowych,
na których prowadzone są zajęcia, a które zamieszczamy do Państwa wiadomości na
www.uksg-8.pl.
3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany posiadać przy sobie ważny identyfikator wydany
przez organizatora zajęć i okazywać go na żądanie pracowników obiektu sportowego.
Identyfikatory wydawane są przed pierwszymi zajęciami pływackimi. Odbiór
identyfikatorów odbywa się w siedzibie klubu Warszawa ul. Szegedyńska 11, po
uprzednim umówieniu się.
4. Wstęp do szatni basenowej odbywa się nie wcześniej niż na 10 min przed rozpoczęciem
zajęć.
5. Prowadzący zajęcia czeka na płycie basenu i rozpoczyna zajęcia o godzinie podanej w
grafiku.
6. Zabrania się przebywania na płycie basenu, w wodzie czy w jacuzzi po zakończeniu
zajęć.
7. Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy udają się do szatni. W przypadku naliczenia
dodatkowych opłat związanych z przebywaniem uczestnika zajęć po ich zakończeniu
na obiekcie, ponad limit czasowy przewidziany dla grup, opłatę zobowiązany jest
ponieść uczestnik zajęć.
8. Uczestnikom zajęć nie wolno powodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwu
własnemu i innych użytkowników obiektu. W szczególności zabrania się: wchodzenia
na obiekt bez zezwolenia pracownika obsługi obiektu, wchodzenia bez zezwolenia
osoby prowadzącej zajęcia do wody, biegania po płycie basenu, skoków do wody bez
nadzoru prowadzącego, wpychania do wody innych osób, przytapiania innych,
przynoszenia na teren basenu własnych sprzętów, niszczenia urządzeń, zaśmiecania,
zabrudzenia terenu pływalni.
9. Za szkody wyrządzone materialnie odpowiadają ich sprawcy.
10. Klub może dokonać skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku
rażącego złamania regulaminu zajęć lub regulaminu danego obiektu sportowego
11. Możliwe jest obniżenie kosztów po wniesieniu podania i udokumentowaniu pobytu
w szpitalu lub długotrwałej niezdolności do zajęć ( np. w przypadku złamania)
popartego dokumentacją.
12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od klubu (awaria na obiekcie
itp. przyczyny inne niż spowodowane zmianami w sytuacji epidemiologicznej, co
opisano powyżej ) klub zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie drogą mailową
lub sms o ile tylko zostanie uprzedzony przez osoby zarządzające obiektami CRS z
dostatecznym (umożliwiającym w czasie takie działania) wyprzedzeniem. Klub
zobowiązuje się do zwrotu kwoty naliczonej za nieprzeprowadzone zajęcia.
13. W sytuacji, gdy zajęcia rozpoczęły się a zostały przerwane z przyczyn niezależnych od
organizatora (typu przerwa w dostawie prądu, awaria), klub nie będzie zobowiązany
do dokonania zwrotu za zajęcia lub organizacji odrębnego ich odrabiania.

14. Klub zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku niedostatecznej liczby
uczestników zajęć (mniej niż 4 osoby w grupie), po uprzednim powiadomieniu
zapisanych. Za nieodbyte a opłacone zajęcia będą w tej sytuacji przysługiwały
płatnikom zwroty.
15. Zajęcia prowadzone są w ramach statutowej działalności odpłatnej klubu. Udział w
zajęciach nie jest tożsamy z udziałem w sekcji sportowej. W związku z powyższym klub
nie ma obowiązku i nie dokonuje ubezpieczenia NNW uczestników zajęć. Dlatego
prosimy o rozważanie przez Państwa potrzeby indywidualnego ubezpieczenia
uczestnika zajęć we własnym zakresie.
16. Klub nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w szatni lub zabrane za zajęcia (w
tym okulary, aparaty ortodontyczne, tablety, telefony itp.)
V. WARUNKI REZYGNACJI Z ZAJĘĆ
1. Zawierającemu niniejszą umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od
niej w terminie 14 dni. Po terminowym zgłoszeniu rezygnacji- obowiązuje forma
pisemna (preferowana – email) klub dokona zwrotu płatności wniesionej na konto w
czasie nie dłuższym niż 30 dni od dokonania zgłoszenia.
2. Opłata wpisowa jest opłatą bezzwrotną. Przysługuje natomiast Państwu odbiór
gadżetów klubowych, które klub przewidział w ramach tej opłaty (gadżety z logo
klubu). Odbioru dokonać należy w siedzibie klubu.
3. Ewentualną rezygnację z II semestru należy zgłosić drogą pisemną (poczta) na adres
klubu lub drogą mailową klub@uksg-8.pl dnia 18 stycznia 2020.
4.
W wyjątkowych sytuacjach (choroba uniemożliwiająca dalszy udział w zajęciach,
szczególne sytuacje losowe) dopuszcza się rezygnację z zajęć w trakcie semestru.
Wniesienie podania i udokumentowanie sytuacji losowej niesie ze sobą możliwość zwrotu
za nieodbyte zajęcia- od 50% do 100% kosztów, decyzją Zarządu klubu.
5. Rezygnacja zostaje uwzględniona od dnia następującego po dniu wpłynięcia podania do
klubu (droga listowna lub email). Oznacza to, że jeśli przed zgłoszeniem rezygnacji lub w
dniu jej nadesłania odbywały się zajęcia, uczestnik jest zobowiązany pokryć 100 proc.
kosztów zajęć.
VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące zapisu na zajęcia i organizacji zajęć należy kierować na adres
mailowy klubu klub@uksg-8.pl
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Termin ten może
ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przedłożenia dokumentów – do 14 dni po
przedłożeniu kompletnej dokumentacji.

