
Regulamin uczestnictwa w zajęciach
nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci „Wodniś”

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. Karnet upoważnia do uczestnictwa 
dziecka wraz z jednym  dorosłym opiekunem w 10 zajęciach. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i 
trwają 30 min.
3.    Karnet ważny jest przez 11 tygodni, na wypadek jednej nieobecności.  
4.    W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji. 
5.    Koszt karnetu wynosi 350 zł.
6.    Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie. 
Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z 
recepcją pływalni.
7.    Po zakończeniu ważności karnetu możliwe jest wykupienie w ciągu 7 dni kolejnego karnetu w celu 
kontynuacji zajęć. Po upływie tego terminu nastąpi wykreślenie dziecka z listy uczestników danych zajęć.
8.    Przy każdym wejściu na basen w ramach karnetu opiekunowi i dziecku przysługuje dodatkowo 30 
minut pobytu na basenie oraz 30 minut na przebranie. Za czas spędzony na basenie powyżej tego limitu 
obowiązuje dopłata w wysokości 0,40 zł za każdą minutę.
9.    Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą od 8 do 12 dzieci. W przypadku, gdy liczebność 
uczestników grupy spadnie poniżej 8 osób organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy po 
wygaśnięciu ważności karnetów. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów.
10.    Istnieje możliwość dołączenia w dowolnym momencie do grupy, o ile są wolne miejsca.
11.    W każdych zajęciach uczestniczy dziecko i jeden opiekun.
12.    Opiekun i dziecko zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego.
13.    Osoby towarzyszące, chcące obserwować zajęcia, zobowiązane są wykupić wejście na pływalnię 
(zgodnie z cennikiem pływalni) i przebrać się w strój kąpielowy.
14.    Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni oraz w szatni odpowiedzialność ponosi opiekun. 
15.    Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała.
16.    Na pierwsze zajęcia opiekun zobowiązany jest dostarczyć instruktorowi  zaświadczenie od lekarza, że
dziecko może uczestniczyć w tego typu zajęciach pod rygorem niedopuszczenia dziecka do zajęć.
17.    Dzieci do lat 3 uczestniczące w zajęciach obowiązkowo winny być ubrane w specjalne, szczelne, 
wodoodporne pieluchomajtki. Po zajęciach pieluchomajtki należy zdejmować w szatni. Niedopuszczalne 
jest przebieranie dziecka w basenie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.
18.    W sezonie 2016/2017 zajęcia rozpoczynają się 1 września 2016r. , kończą się 25 czerwca 2017r.
19.    Dni wolne od zajęć w sezonie 2016/2017:   01.11.2016 ( Święto Zmarłych) 21-26.12.2016 (przerwa 
technologiczna), 31.12.2016 (sobota, Sylwester), 01.01.2017 ( niedziela, Nowy Rok ), 15.-
16.04.2017(Sobota, Niedziela Wielkanocna), 3.05.2017 (Święto Konstytucji), 15.06.2017 (Boże Ciało).

20.    Oświadczam iż zapoznałam/em się i akceptuję powyższy regulamin.

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

 

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

       data                       imię i nazwisko dziecka                               czytelny podpis opiekuna

  ……………………………………………….

     adres e- mail opiekuna




