Regulamin uczestnictwa w kursie nauki i doskonalenia pływania
Szkoły pływania „KOLNA”
1. Kurs nauki i doskonalenia pływania będzie miał miejsce od poniedziałku do soboty w
terminie od 1.04.2014 do 30.06.2014
2. Cena kursu wynosi 270 zł za 10 zajęć po 45 minut
3. Warunkiem rezerwacji zajęć na całą edycję jest wykupienie karnetu na 10 zajęć nauki i
doskonalenia pływania. Za karnet pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 25zł. Karnet
należy mieć ze sobą przed wejściem na każde zajęcia.
4. Opłatę za cały kurs uiszcza się jednorazowo przed pierwszymi zajęciami.
5. Zajęcia prowadzone są w grupach 4 - 8 osób, przy czym grupę stanowią min. 4 os.
6. Wstęp na pływalnie (zajęcia) mają osoby zapisane na listę uczestników zajęć i posiadające
aktualny karnet uprawniający do uczestnictwa w zajęciach.
7. Przed rozpoczęciem zajęć każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
basenu i OSiR „Kolna”.
8. Organizator nie zwraca środków finansowych za opuszczone zajęcia, z winy uczestnika kursu
.
9. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, zostaną one
przedłużone o taką samą liczbę jednostek lekcyjnych.
10. Uczestnicy kursu powinni być wyposażeni w strój kąpielowy, czepek i klapki.
11. Za bezpieczeństwo osób w szatniach odpowiedzialni są opiekunowie.
12. Instruktor odbiera kursantów w przejściu z szatni na basen w godzinie rozpoczęcia się zajęć.
13. Opiekunowie wraz z uczestnikami kursu oczekują na instruktora w przejściu z szatni na
basen.
14. Zabrania się wchodzenia opiekunów na teren hali basenowej w stroju innym niż strój
kąpielowy.
15. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po jego rozpoczęciu OSiR „Kolna” nie zwraca
kosztów kursu.
16. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OSiR „Kolna”
w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz 926.

