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ZASADY UCZESTNICTWA – NAUKA PŁYWANIA GRUPOWA  

Imię i nazwisko uczestnika (dziecka):……………………………..……………………… 

1. Przy wstępie na 1 zajęcia tygodniowo: karta uczestnika, to liczba tygodni x 38 zł. Ilość niektórych dni tygodnia w semestrze jest różna (cena karty 

będzie obliczana według ilości dni roboczych). Cena nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest 

nieczynna. Opłatę za kartę uczestnika należy uiścić w dniu zapisu, można rozłożyć ją na 2 części. Pierwsza część - 280 zł, jest zaliczką i nie przelicza się 

jej na ilość wstępów na zajęcia, druga część - w ustalonym przy zakupie karty terminie: w semestrze zimowym do 15 października/w semestrze letnim    

do 15 marca. Przyjmujemy płatności kartą. Wystawiamy faktury VAT na podstawie paragonu. Czas trwania zajęć i pobytu w wodzie 40 min + 5 min. 

zbiórka i rozgrzewka.  

2. Przy wstępie na 2 zajęcia tygodniowo lub przy wstępie rodzeństwa: karta uczestnika, to liczba tygodni x 33 zł. Ilość niektórych dni tygodnia                           

w semestrze jest różna (cena karty będzie obliczana według ilości dni roboczych). Cena nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne                                  

i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna Opłatę za kartę uczestnika należy uiścić w dniu zapisu, można rozłożyć ją na 2 części. Pierwsza 

część - 560 zł, jest zaliczką i nie przelicza się jej na ilość wstępów na zajęcia, druga część - w ustalonym przy zakupie karty terminie: w semestrze 

zimowym do 15 października/ w semestrze letnim do 15 marca. Przyjmujemy płatności kartą. Wystawiamy faktury VAT na podstawie paragonu.                   

Czas trwania zajęć i pobytu w wodzie 40 min + 5 min. zbiórka i rozgrzewka. Każdy uczestnik musi posiadać własną kartę uczestnika zajęć. 

3. Odrabianie zajęć: Istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny, na zasadzie: na każde kolejne 7 opłaconych wstępów na 

zajęcia istnieje możliwość 1 odrobienia zajęć. W tym przypadku nie ma konieczności powiadamiania o nieobecności. Termin odrabiania zajęć należy 

uzgodnić wcześniej z instruktorem, składając czytelny podpis na liście osób odrabiających (bez podpisu na liście nie ma możliwości wejścia na basen). 

Odrabianie będzie się odbywać w innych dniach i godzinach niż wyznaczone w opłaconej karcie uczestnika, nie później jednak niż do końca danego 

semestru. W przypadku nie pojawienia się uczestnika w uzgodnionym terminie odrabiania zajęć, nie będzie możliwości wyznaczenia ponownego 

terminu, nie ma możliwości zwrotu gotówki. 

4. Nie ma możliwości przekładania zajęć. 

5.Wstęp na zajęcia próbne: 43 zł (dotyczy wyłącznie pierwszych zajęć). Chcąc kontynuować zajęcia konieczne jest zgłoszenie takiej chęci tego samego 

dnia, w którym odbyły się zajęcia próbne oraz dokonanie opłaty za kolejne zajęcia. 

6. Wstęp jednorazowy 43 zł (w przypadku nieopłacenia drugiej części karnetu, po upływie terminu wpłaty drugiej części). 

7. W przypadku płatności w dwóch częściach nieopłacenie w ustalonym terminie drugiej części opłaty skutkuje wykreśleniem z grupy i brakiem 

możliwości wstępu na zajęcia. Warunkowo po przekroczeniu terminu płatności drugiej części można wejść na zajęcia opłacając wstęp jednorazowy 43 zł. 

Nie pojawienie się w kolejnym terminie zajęć danej grupy w przypadku opłat jednorazowych może skutkować wykreśleniem z grupy, jeśli będą inni 

chętni. Przy wejściach jednorazowych nie ma możliwości odrabiania zajęć.  

8. Karta uczestnika jest imienna i posiada zapisaną datę ważności, która nie podlega zmianie. Zabrania się jej przekazywania do korzystania innym 

osobom. 

9. Kartę uczestnika należy okazywać każdorazowo w recepcji. Odzież w szatni jest przyjmowana 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Szatnia przyjmuje 

odzież od maksymalnie dwóch osób dorosłych. Kluczyk od szafki należy zwrócić do 30 min. od zakończenia zajęć. Osoby korzystające z sali zabaw 

mogą pozostawić odzież w szatni – zostanie przewieszona w inne miejsce, a klient otrzyma brelok z innym numerem. 

10. Z Karty uczestnika można korzystać tylko w określonych na niej: dniach i godzinach.  

11. Kartę uczestnika na nowy semestr należy wykupić najpóźniej na ostatnich opłaconych zajęciach, nie dokonanie opłaty (brak ciągłości płatności)                             

jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć i wykreśleniem z listy. 

12. Zwroty (na podstawie paragonu i karty uczestnika): 

a) Rezygnacja z zajęć przed pierwszymi zajęciami – zwrot 100% wpłaconej kwoty. 

b) Rezygnacja po odbytych pierwszych zajęciach lub w dniu rozpoczęcia zajęć – zwrot 90% wartości niewykorzystanych wstępów na zajęcia. 

c) Rezygnacja w trakcie semestru lub po całym semestrze – zwrot 50% wartości niewykorzystanych wstępów na zajęcia. 

d) Zwrot gotówki za niewykorzystane wstępy na zajęcia w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby (udokumentowanej 

zaświadczeniem), która spowodowała brak zdolności do udziału w zajęciach przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc (minimum 4 zajęcia kolejno                 

po sobie) – zwrot 70% wartości niewykorzystanych wstępów na zajęcia. 

e) Zwrot gotówki nastąpi w podanym przez obsługę terminie (kilka dni od zgłoszenia). 

f) Nie przewiduje się zwrotów za pojedyncze opuszczone zajęcia. Przewiduje się odrabianie na zasadzie: na każde 7 opłaconych wstępów na zajęcia 

istnieje możliwość 1 odrobienia zajęć (zgodnie z pkt. 3.). 

Zarówno rozliczenie niewykorzystanych wstępów jak i odrabianie musi odbyć się do końca opłaconego semestru, najpóźniej 7 dni po zakończeniu 

danego semestru.  

13. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin krytej pływalni.  

14. Wszyscy uczestnicy zajęć mają obowiązek  umyć całe ciało pod natryskiem przed wejściem do wody. Instruktor lub ratownik ma prawo odmówić                 

ze względów sanitarnych i higienicznych wstępu do wody osobom, które wcześniej nie skorzystały z natrysków. 

15. Zabrania się wykonywania zdjęć oraz materiałów filmowych na terenie całego obiektu. Wyjątkiem jest zgoda osoby prowadzącej zajęcia                           

oraz wszystkich uczestników.    

16. Z szatni dodatkowych (przy wejściu środkowym na basen i przy saunie) mogą korzystać wyłącznie dzieci do 7 roku życia w układzie mama z synem,                          

tata z córką.  Starsze dzieci udają się odpowiednio do szatni damskiej lub męskiej.  

17. O doborze grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Zastrzega się prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości uczestników. 

18. Z powodów technicznych, niezależnie od organizatora zajęcia mogą zostać odwołane i odbyć się w innym terminie. 

19. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora. 

20. Opiekun jest zobowiązany do osobistego poinformowania instruktora o dolegliwościach zdrowotnych dziecka, które w konsekwencji mogą mieć 

wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas zajęć. 

21. Wykupienie karty uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych zasad uczestnictwa oraz deklaracją 

rodziców/opiekunów/uczestnika zajęć o braku przeciwwskazań lekarza do udziału w/w uczestnika w zajęciach ruchowych w wodzie. 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Centrum Sportowe „U Jezuitów” Sp. z o.o.                                                                                                                                                     

 

 

Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem/uczestnikiem zajęć i zapoznałam/łem się z zasadami uczestnictwa w zajęciach i akceptuję je.                        

Data………………, Podpis prawnego opiekuna/uczestnika zajęć (czytelnie Imię i Nazwisko) ……………………………………………………                                                                                       


