
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się, na określony dzień i godzinę. 

2. Wykupienie zajęć jest na konkretną osobę – uczestnika. 

3. Wstęp na zajęcia ważny jest na okres za jaki opłata została wniesiona.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez Aquapark liczbę zajęć przed 
rozpoczęciem kursu. 

5. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem kursu stanowi podstawę do wpisu na listę zajęć. 

6. Brak opłaty za kurs, automatycznie skreśla uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach. 

7. Zapis na zajęcia po raz kolejny, jest możliwy, u instruktorów pływania. 

8. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub 
jej umniejszenia. 

9. Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności okresu wstępu, upoważnia do kontynuacji zajęć. 

10. Aquapark nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia kontynuacji. 

11. W przypadku zajęć prowadzonych dla dzieci w wieku od 3 miesiąca do lat 4, wymagane jest 
uczestnictwo opiekuna w zajęciach. Opiekunowie i małe dzieci mogą korzystać z wydzielonej części 
szatni dla matki z dzieckiem, w której znajduje się przewijak i kojec. 

12. Bezpośrednio przed korzystaniem z basenu każde dziecko powinno być umyte przez opiekuna pod 

natryskiem (dzieci do lat 4), bądź umyć się same. Dla dzieci do lat 2 obowiązkowo powinny być 
zakładane wodoodporne pieluchomajtki na pobyt w basenie. 

13. Wejście opiekunów na teren szatni, którzy nie uczestniczą w zajęciach a chcą pomóc w przebieraniu 
się/ubieraniu się dzieciom (powyżej 4 roku życia) dopuszczalne jest wyłącznie w zmiennym obuwiu – 
klapkach, tylko na czas przed zajęciami i po zajęciach.  

14. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać dzieci i ich opiekunowie z objawami infekcji, w tym także 
powszechnie występujących infekcji górnych dróg oddechowych. Dotyczy to także biegunki i okresu kilku 
dni po jej ustąpieniu. 

15. W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, 
rekonwalescencja, komplikacje poszczepienne itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w 
kursie, a opłata za zawieszone zajęcia przeniesiona zostaje na następny kurs. 

16. Nieobecność w przypadku poważnej choroby uczestnika definiowana jest jako okres trwający 

minimum 3 tygodnie liczone od daty zgłoszenia nieobecności oraz zdania karnetu wstępu u instruktorów 
zajęć. Dostarczenie (okazanie) zaświadczenia lekarskiego jest w takiej sytuacji wymagane. 

17. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez Aquapark, traktowane jest jako akceptacja treści 
powyższego regulaminu i warunków w nim zawartych. 

18. Zasady odrabiania nauki pływania oraz doskonalenia pływania 

- Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia 1 zajęć w trakcie semestru. Należy jednak 
wykorzystać tą możliwość przed zakończeniem semestru.   

- Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z instruktorem osobiście lub telefonicznie. 



- Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej 
rezerwacji. 

- W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia 
bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć. 

-  Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy. 

-  Nie ma możliwości przepisanie niewykorzystanego karnetu na następny semestr.  

19. Na zajęciach należy dostosować się do poleceń instruktora. 

20. Uczestników zajęć nauki i doskonalenia pływania obowiązuje również Regulamin ogólny Aquaparku 

Granit.  

 

Zarząd Aquaparku Granit 


