Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania z korekcją nieprawidłowości w postawie
ciała prowadzonej przez firmę Rehabilitacja, Odnowa Biologiczna, Rekreacja
„Promyk Jutrzenki”
1. Rodzice (opiekun prawny) w formie pisemnej deklaruje i wyraża zgodę na udział swojego dziecka w
zajęciach nauki i doskonalenia pływania terapeutycznego z korekcją nieprawidłowości w postawie
ciała (dalej pływania korekcyjnego) organizowanych przez firmę „Promyk Jutrzenki”.
2. Opłatę za korzystanie z zajęć należy wpłacić do 15 dnia danego okresu rozliczeniowego
przelewem na rachunek bankowy (konto) Rehabilitacja Promyk Jutrzenki, Mariusz Janusz,
Zawada 275, 32-445 Krzyszkowice 29 85910007 0240 0513 5738 0001. W tytule należy
podać imię i nazwisko dziecka, dzień i godzinę zajęć, okres rozliczeniowy np. Zosia
Janusz, Wtorek godz.17.00

3. Rodzice zaopatrują dziecko we właściwy strój, ręcznik, okulary, czepek. Inne przybory do nauki
pływania i prowadzenia zajęć w wodzie zapewnia organizator. W wyjątkowych sytuacjach,
prowadzący instruktor może wyrazić zgodę na stosowanie własnych przyniesionych z domu dziecka
przyborów.
4. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i z zajęć oraz w przebieralni przy niecce basenowej
odpowiada rodzic. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za jego bezpieczeństwo w trakcie
trwania zajęć.
5. Rodzic (opiekun) może przebywać na terenie niecki basenowej w trakcie trwania zajęć po spełnieniu
wymagań regulaminu basenu i uzyskaniu zgody osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na
basenie (ratownik WOPR).
6. W sytuacji spóźnienia się na zajęcia, rodzic odpowiada za przekazanie dziecka prowadzącemu lekcję
instruktorowi.
7. Do przebieralni przy niecce basenu należy wejść 5 do 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Za
odpowiednie zachowanie dziecka na krytej pływalni odpowiada rodzic lub pełnoletni opiekun
dziecka.
8. Czas pobytu na basenie w strefie opłat jest liczony od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do
momentu wyjścia. Przebywanie w strefie opłat ponad wyznaczony limit czasu powoduje
konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ponosi opiekun prawny dziecka. Wysokość
opłaty za przekroczenie limitu czasu wynika z odczytu zegarka i należy ją uregulować przy
wyjściu w kasie basenu.
9. Wysokość opłaty nie podlega zmniejszeniu z powodu nieobecności uczestnika na zajęciach. Za
zgubienie lub zapomnienie oddania elektronicznego kluczyka do szafki odpowiedzialność wraz z
konsekwencjami ponosi rodzic (opiekun prawny) dziecka.

