
Regulamin uczestnictwa w kursach pływania dla dzieci i dorosłych 

w Stacji Nowa Gdynia  

 
 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień 

Regulaminu Obiektu Basenowego. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet oraz posiadają ważną opłatę 

członkowską. Karnet upoważnia do uczestnictwa w 5 zajęciach. Zajęcia odbywają się pięć razy w 

tygodniu i trwają 45 min.  

3. Karnet ważny jest przez 5 dni.   

4. Koszt karnetu wynosi: 125 zł. Opłatę za karnet można dokonać w wyznaczonym terminie 

przelewem na konto Stacji lub gotówką w recepcji basenu, nr konta: 21 1140 1108 0000 5497 

7900 1012. 

5. Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określone dni tygodnia i o określonej godzinie.  

6. Po wykorzystaniu wszystkich zajęć w karnecie możliwe jest wykupienie w ciągu 3 dni przed 

rozpoczęciem kolejnego kursu.  

7. Przy każdym wejściu na basen w ramach karnetu przysługuje dodatkowo 25 minut pobytu na 

basenie. Za czas spędzony na basenie powyżej tego limitu obowiązuje dopłata w wysokości 0,40 

zł za każdą minutę. 

8. Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą  do 10 osób. Zajęcia prowadzone są przez jednego 

instruktora. 

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego. 

10. Osoby towarzyszące, chcące obserwować zajęcia, zobowiązane są wykupić wejście na pływalnię 

(zgodnie z cennikiem pływalni) i przebrać się w strój kąpielowy. 

11. Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni, w szatni oraz w dodatkowym czasie pobytu 

na basenie odpowiedzialność ponosi opiekun.  

12. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała. 

13. W sezonie wakacyjnym zajęcia rozpoczynają się 27.06.2016, kończą się 26.08.2016. 
 

 

  Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin. 
 

 

 

……….…..........….……..               …….........………………..……………..……… 

            data                                         czytelny podpis opiekuna 

 

       Dodatkowe informacje w przypadku osoby niepełnoletniej - wypełnia opiekun: 

 

 

Imię i nazwisko dziecka  …………………….....................……………….…………… 

 
Data urodzenia dziecka   ………….......………………… 

 

 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie.  

 

 

 

 

 ……….…..........….……..               …….........………………..……………..……… 

            data                                         czytelny podpis opiekuna/ op. Opłata za kurs 

odbywa się przez wpłatę na konto Szkółki Pływackiej Aleksandry Urbańczyk, lub 

przez wpłatę przed Urbańczyk, o którym kursanci/ opiekunowie są poinformowa 


