REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
SZKOŁY AQUA MASTERS
1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się, na określony dzień
i godzinę oraz po wykupieniu karnetu na konkretą osobę.
2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za karnet w wysokości 250zł za 10 zajęć
przed rozpoczęciem kursu. (Obowiązuje zniżka w przypadku wykupienia lekcji przez rodzeństwo –
dodatkowe -5% od osoby).
3. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem kursu stanowi podstawę do wpisu na listę zajęć. Brak
opłaty za kurs, automatycznie skreśla uczestnika z grupy osób uczestniczących w zajęciach.
4. Zajęcia nauki pływania odbywają się raz w tygodniu po 60 min. Jednorazowe wejście na basen
przewiduje 90min okresu rozliczeniowego na zegarku.
5. Wejście opiekunów na teren szatni, którzy nie uczestniczą w zajęciach a chcą pomóc
w przebieraniu się/osuszeniu dzieciom dopuszczalne jest wyłącznie w zmiennym obuwiu –
klapkach, tylko na czas przed zajęciami i po zajęciach.
6. Przbywanie wraz z uczestnikiem kursu na hali basenowej jest możliwe tylko i wyłącznie po
zakupieniu biletu wstępu. Na hali basenowej obowiązuje zakaz przebywania w odzieży wierzchniej.
7. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu części opłaty lub jej umniejszenia.
8. Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość odrobiania opuszczonych zajęć. Należy jednak
wykorzystać tę możliwość w trakcie obowiązywania karnetu (tj. 10 tygodni) u swojego instruktora
bądź u innego z jego grupą. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z instruktorem osobiście lub
telefonicznie w dziale marketingu.
9. Nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych zajęć z karnetu na następny okres
rozliczeniowy. W przypadku nie odrobienia zajęć w trakcie 10 tygodni, za każdą niewykorzystaną
lekcję przysługuje jednodniowa, ulgowa wejściówka na halę basenową.
10. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku
uczestnika kursu do celów marketingowych Aquaparku.
11. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez Aquapark, traktowane jest jako akceptacja
treści powyższego regulaminu i warunków w nim zawartych.
12. Uczestników zajęć nauki i doskonalenia pływania obowiązuje również Regulamin ogólny
Aquaparku Granit.
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do
uczestniczenia w zajęciach na basenie.
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