
 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

 

Zawsze słuchaj instruktora i ratownika. 

Nie biegaj po basenie. 

Nie wchodź do wody bez pozwolenia instruktora. 

Nie skacz do wody bez polecenia. 

Podczas zajęć pływaj prawą stroną toru i zachowuj odstępy. 

 

 

REGULAMIN SportAndFun 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie 

dziecka na zajęcia nauki pływania (wypełnienie KARTY UCZESTNIKA) 

2. Zapisanie i opłacenie zajęć nauki pływania w Szkółce Sportowej SportAndFun jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Zapisy do Szkółki Sportowej SportAndFun przyjmowane są po dokonaniu rezerwacji 

poprzez formularz zgłoszeniowy, kontakt telefoniczny lub mailowy i opłaceniu kursu 

w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. 

4. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w 

wyjątkowych sytuacjach, takich jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim 

choroba. Jednocześnie szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania części środków 

na poczet opłat związanych z wynajmem pływalni. 

5. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania 

regulaminu zajęć i regulaminu pływalni. 

6. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty, chyba że zostanie 

przedłożone zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie uczestnika kursu.  

7. Szkółka Sportowa SportAndFun odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. 

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

8. Za niszczenie sprzętu konsekwencje finansowe ponosi rodzic/ opiekun. 

9. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut i 30 minut dla niemowlaków. 

10. Każdy niemowlak zobowiązany jest do posiadania pieluchomajtek. 

11. Zajęcia dla niemowlaków przeprowadzane są tylko i wyłącznie z uczestnictwem 

rodzica lub opiekuna w wodzie. 

12. Na zajęcia przychodzimy 10 min wcześniej w celach organizacyjnych oraz 

przygotowania się do wejścia na teren hali basenowej. 

13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest bezwzględnie 

zabronione. 

14. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, 

klapek oraz ręcznika. 

16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania 

poleceń instruktora i ratownika. 

17. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie 

prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (gdy dziecko boi się wody) rodzic 

może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie, (nie dotyczy zajęć 

przeprowadzanych z uczestnictwem rodzica lub opiekuna w wodzie). 

18. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

19. Rzeczy wartościowe można pozostawić u prowadzącego zajęcia. 

20. Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci uczestniczące w zajęciach są zdrowe i 

nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie. 



 

 

21. Każdy dorosły uczestnik naszego kursu zobowiązany jest do wypełnienia 

Oświadczenia Dorosłego Uczestnika Kursu Nauki Pływania. 

22. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić 

przyjęcia uczestnika na zajęcia. 

23. W przypadku nie przestrzegania regulaminu podczas zajęć oraz nagannego 

zachowania, instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w czasie trwania kursu. 

25. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

celach marketingowych przez Szkółkę Sportową SportAndFun oraz na otrzymywanie 

informacji pochodzących od Szkółki Sportowej SportAndFun. 

26. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą 

wpuszczane na zajęcia. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od 

niego. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 
 
  


