REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DELPHINUS
1. Kursy nauki pływania organizowane przez Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe
DELPHINUS SPORT PROMOTION siedzibą we Wrocławiu – zwanym dalej Szkołą
Pływania prowadzone są w krytej pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2. Kursy nauki pływania dla niemowląt i dzieci do czwartego roku życia odbywają się przy
udziale jednego rodzica/opiekuna, który wraz z dzieckiem wchodzi do wody i
aktywnie uczestniczy w zajęciach, a kursy nauki pływania dla dzieci od czwartego roku
życia odbywają się bez udziału rodziców/opiekunów.
3. Każdy rodzi/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 i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego
uczestnika kursu oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenie w zajęciach
z zakresu nauki pływania składa jego rodzic lub opiekun prawny.
4. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklach
semestralnych. Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia kursów podawane są
przed rozpoczęciem zajęć.
5. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut dla dzieci do czwartego roku życia, a jednostka
lekcyjna dla dzieci od czwartego roku życia i dorosłych trwa 60 min.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora
prowadzącego zajęcia i ratowników.
7. Rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał instruktora prowadzącego zajęcia wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
8. Organizator (instruktor prowadzący zajęcia) ma prawo usunąć uczestnika kursu w razie
nie stosowania się do poleceń instruktorów, ratowników, regulaminu pływalni,
regulaminu obiektu, regulamin Szkoły Pływania Delphinus lub stworzenia sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywających na pływalni. Osoba usunięta
nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów.
9. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, czepek, okulary do pływania, klapki
oraz ręcznik. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być
zaopatrzone w pieluchy przeznaczone do pływania.
10. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt.
3 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. Jeden karnet przeznaczony jest dla jednego dziecka i
jednego rodzica/opiekuna w przypadku kursów nauki pływania z udziałem
rodziców/opiekunów oraz dla jednego dziecka w przypadku kursów nauki pływania
bez udziału rodziców/opiekunów. Karnetu nie wolno odstępować. Uczestnicy kursu
nauki pływania, którzy nie będą posiadali ważnego karnetu nie będą wpuszczani na
zajęcia.
11. Karnet upoważnia do wejścia na pływalnię nie wcześniej niż 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć i opuszczenia pływalni maksymalnie do 15 minut po zakończeniu
zajęć.
12. Osoby
towarzyszące
uczestnikom
kursu
nauki
pływania,
które
chciałyby przebywać na pływalni podczas zajęć, muszą być ubrane w strój sportowy.

Osoby towarzyszące nie mogą przebywać w wodzie, uczestniczyć w zajęciach
oraz korzystać z innych urządzeń basenowych.
13. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są z góry w formie gotówki w punkcie
obsługi klienta Szkoły Pływania w Krytej Pływalni AWF ul. Paderewskiego 35, 51-113
Wrocław lub w formie przelewu na rachunek bankowy Szkoły Pływania w
wyznaczonych terminach i zgodnie z obowiązującym cennikiem Szkoły Pływania.
14. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za
niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje wyłącznie wtedy, kiedy rezygnacja
została zgłoszona najpóźniej po upływie trzeciej lekcji. W przypadku zgłoszenia
rezygnacji po upływie czwartej lekcji pieniądze nie będą zwracane.
15. 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 pod
warunkiem wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z punktem
obsługi klienta Szkoły Pływania
16. 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.
17. Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni i na
pływalni.
18. Uczestnicy kursu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom
trzecim i Szkole Pływania.
19. Przed i po zakończeniu zajęć, za uczestnika kursu odpowiadają wyłącznie
rodzice/opiekunowie. Za niemowlęta i dzieci do czwartego roku życia, których kurs
odbywa się przy udziale jednego rodzica/opiekuna wyłączną odpowiedzialność
ponoszą rodzice/opiekunowie - zarówno przed i po zakończeniu zajęć jak i w trakcie
ich trwania.
20. Każdy uczestnik kursu, a w przypadku dzieci małoletnich rodzic dziecka/opiekun, ma
obowiązek zapoznania się z regulaminem pływalni i regulaminem obiektu w którym
odbywają się zajęcia i stosować się do ich postanowień.
21. Udział w kursie nauki pływania oznacza zapoznanie się z regulaminem
Szkoły Pływania Delphinus, regulaminem pływalni i regulaminem obiektu w
którym prowadzone są zajęcia i akceptację postanowień w nich zapisanych.

