Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania
1. Zapisujący dziecko na zajęcia nauki i doskonalenia pływania rodzic/opiekun prawny oświadcza o dobrym
stanie zdrowia dziecka i o braku przeciwskazań zdrowotnych u dziecka do uczestnictwa w zajęciach.
2. Zapisujący dziecko (niepełnoletnie) rodzic jest zobowiązany zapoznać je z zapisami Regulaminu zajęć
nauki i doskonalenia pływania w punktach dotyczących dziecka.
3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny identyfikator, wydany przez Klub i
okazywać go na żądanie pracowników recepcji.
4. Wstęp do szatni basenowej odbywa się nie wcześniej niż na 10 min przed rozpoczęciem zajęć, celem
przebrania się i umycia.
5.

Prowadzący oczekuje na dzieci na płycie basenu i rozpoczyna zajęcia zbiórką o godzinie podanej jako
godzina rozpoczęcia zajęć danej grupy.

6. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
7. Wejście do wody odbywa się na wyraźną komendę prowadzącego, za jego zgodą.
8. Organizator nie odpowiada za osoby przebywające na pływalni w godzinach innych niż wyznaczone dla
danej grupy godziny zajęć oraz za osoby przebywające w tym czasie w miejscach innych niż miejsce
prowadzenia zajęć.
9.

Po zakończeniu zajęć ich uczestnik udaje się do szatni. Przekroczenie czasu przebywania na obiekcie
( w strefie płatnej), wyznaczonego przez jego zarządcę, skutkować może naliczeniem dodatkowych
opłat, uiszczanych przez uczestnika zajęć.

10. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania zasad higieny (umycie ciała przed i po
zajęciach z użyciem środa myjącego), posiadania stroju kąpielowego, czepka pływackiego, obuwia typu
klapki.
11. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz
bezpieczeństwu osób innych osób. W szczególności nie zezwala się na: wchodzenie na obiekt bez
zezwolenia (pominięcie pracownika recepcji), wchodzenie bez zezwolenia prowadzącego do wody,
biegania po płycie basenu, samowolnego wskakiwania do wody, wpychania do wody innych
użytkowników, zatapiania osób korzystających z kąpieli, przynoszenia ze sobą na teren pływalni
niebezpiecznych przedmiotów, niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenie terenu
pływalni.
12. Uczestnika zajęć obowiązuje stosowanie się do Regulaminu obiektu, zachowanie porządku, czystości,
ciszy i podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i personelu obiektu.
13. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia
pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób
niepełnoletnich ich rodzice.
14. Osoby naruszające Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania, nie stosujące się do poleceń
prowadzącego, niezdyscyplinowane, znacznie utrudniające swoim zachowaniem prowadzenie nauki i
doskonalenia pływania, niewspółpracujące w grupie, mogą zostać wydalone z zajęć, bez prawa zwrotu
opłaty czy odrabiania zajęć.
15. Na pływalni na ul. Conrada 6 po zajęciach dzieci mają możliwość skorzystania z jacuzzi, jednak
odbywać się to może wyłącznie za zgodą i pod opieką rodzica. Prowadzący nie sprawują opieki nad
dziećmi pozostającymi w jacuzzi po zajęciach i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

16. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć (NNW ,OC) z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym
zakresie. Kwestię ubezpieczenia pozostawiamy do decyzji rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego
uczestnika zajęć.

17. Niniejszy regulamin dostępny jest na www.uksg-8.pl.

