
Regulamin Szkoły Pływania SWIM-ART 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia opieki instruktorskiej w grupach liczących do 7–8 

osób. 

2. Kursy nauki pływania organizowane są w terminach podanych na umowie (terminy dostępne także 

na stronie www.swim-art.pl). Jednostka lekcyjna trwa, w zależności od obiektu od 45 minut do 55 

minut. 

3. Każdy rodzic/opiekun uczestnika kursu nauki pływania przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek 

skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań dla rodzica/opiekuna i dla 

dziecka do uczestnictwa w kursie nauki pływania. 

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podpisanie umowy oraz wykupienie karnetu uprawniającego 
do uczestnictwa w kursie nauki pływania na konkretny dzień i godzinę, który każdorazowo należy 
przedstawić przed wejściem na zajęcia w kasie pływalni. Karnetu nie wolno odstępować. Uczestnicy 
kursu nauki pływania, którzy nie będą posiadali ważnego karnetu nie będą wpuszczani na zajęcia. 

5. Karnet upoważnia do wejścia na płytę pływalni nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i 
opuszczenia płyty pływalni maksymalnie do 10 minut po zakończeniu zajęć. 

6. Osoby towarzyszące uczestnikom kursu nauki pływania, które chciałyby przebywać na pływalni 

podczas zajęć, muszą być ubrane w strój kąpielowy. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać w 

wodzie (chyba że na prośbę instruktora), uczestniczyć w zajęciach oraz korzystać z innych urządzeń 

basenowych (chyba że wykupią wejście na basen). Opiekunowie dzieci mogą wejść na płytę basenu 

jedynie w celu doprowadzenia dziecka na zajęcia i odebrania dziecka po zakończeniu zajęć pod 

warunkiem posiadania klapek basenowych. 

7. W przypadku kiedy kursantem jest osoba nieletnia, przed i po zajęciach odpowiedzialność ponosi 

opiekun prawny. 

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie pływalni. 

9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i 

odrobienia ich w innym wskazanym przez Zleceniobiorcę terminie. 

10. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pływalni i zobowiązuje się przestrzegać 

jego zapisów. 

11. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za kurs nauki pływania. 

12. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat przez zleceniodawcę przekraczającego 14 dni, 

zleceniobiorca po uprzednim wezwaniu do uregulowania zadłużenia, ma prawo wstrzymać 

zleceniodawcy udostępnienie przedmiotu umowy do czasu uregulowania opłat.  

13. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy (zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) 

14. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Nieobecności można odrobić 
wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziome 
zaawansowania i przedziale wiekowym (do 10 zajęć w czasie trwania kursu), pod warunkiem wolnych 
miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 500194381. 

15. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć . W wypadku zbyt 

małej ilości zapisanych uczestników i braku możliwości połączenia grup, kurs nauki pływania może 

zostać odwołany przed jego rozpoczęciem, a wpłacone kwoty podlegają wówczas zwrotowi. W 

wypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w kursie nauki pływania po dokonanej zmianie dnia 

lub godziny zajęć, osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za 

niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje. 

16. Zleceniodawca i Zleceniobiorca może rozwiązać umowę. Termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i 

jest liczony na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie umowy nastąpiło. 


