
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA OCEANIK 

 

1. Organizatorem kursu jest Kryta Pływalnia Oceanik w Ostrzeszowie. 

2. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest znać i przestrzegać regulamin Krytej Pływalni 

Oceanik. 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu. 

4. Zajęcia dla dzieci i dorosłych trwają 45 minut, a dla niemowląt 30 minut. 

5. Za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie pływalni organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni. 

7. Szkoła Pływania Oceanik odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. 

Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

8. Rodzic ma prawo wejść z dzieckiem do szatni w celu przygotowania go do zajęć. 

Jednak po ich rozpoczęciu, rodzic zobowiązany jest do jej opuszczenia, w innym 

przypadku czas przebywania zostanie naliczony według obowiązującego cennika. 

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem 

w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na pływalni. 

Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują (w przypadku dzieci – ich opiekunowie 

prawni), że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i 

przebywania w wodzie. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego powiadomienia instruktora 

prowadzącego o każdej chorobie kursanta, która może mieć wpływ na zajęcia 

odbywające się na basenie. 

11. Uczestnik kursu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora 

prowadzącego zajęcia oraz ratownika. 

12. Każdy uczestnik winien jest mieć strój kąpielowy, klapki, ręcznik, okulary. 

13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 

14. Do szatni można wejść na 10 minut przed zajęciami, a opuścić ją 15 minut po 

zakończeniu lekcji. 

15. Dzieci do lat 13 przed lub po zajęciach mogą przebywać na hali basenowej tylko z 

opiekunem. 

16. Osoby dopisane do grupy w trakcie trwania semestru, w przypadku nie zgłoszenia się 

na ustaloną datę pierwszych zajęć, zostaną usunięte z listy uczestników. 

17. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny kurs. 

18. Uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć: 

- W przypadku zajęć grupowych, istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, po 

wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności, najpóźniej do godziny 12:00 w dniu zajęć lub 

dzień wcześniej w przypadku zajęć porannych. Termin odrobienia należy ustalić z 

instruktorem, nie później, niż 2 tygodnie od momentu nieobecności. W przypadku nie 

stawienia się na umówiony termin, możliwość odrobienia przepada. 



- Wszystkie inne niewykorzystane zajęcia będą przeliczane kwotowo. Dana kwota 

przelewana będzie na nowy karnet (kwota kaucji – 20 zł płacona gotówką), lub ten, 

który posiada już klient. 

- W przypadku zajęć indywidualnych, istnieje możliwość odrobienia wyłącznie 

jednych zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu u instruktora (telefonicznie lub osobiście) 

w dniu poprzedzającym zajęcia. 

19. Trzykrotna nieobecność na zajęciach, bez wcześniejszego poinformowania 

organizatora, skutkować będzie automatycznym usunięciem uczestnika z kursu. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego 

niezależnych i odrobienia ich w innym terminie. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas zajęć i 

wykorzystania ich w celach promujących Krytą Pływalnię Oceanik na stronie 

internetowej oraz portalach społecznościowych. W przypadku braku zgody na 

publikację wizerunku uczestnika, prosimy o poinformowanie instruktora. 

22. Wykupując kurs potwierdzam, że zapoznałam/em się, akceptuję powyższy regulamin 

oraz zobowiązuję się/moje dziecko do jego przestrzegania. 


