REGULAMIN KURSU NAUKI PŁYWANIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIELNICY WŁOCHY
1. Kurs nauki pływania obejmuje 14 zajęć prowadzonych przez trenerów i instruktorów (pracowników OSiR Włochy).
2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w terminach od 11.02.2019 do 31.05.2019.
Z wyłączeniem:
18 kwietnia (czwartek)
19 kwietnia (piątek)
22 kwietnia (poniedziałek)
23 kwietnia (wtorek)
24 kwietnia (środa)
29 kwietnia (poniedziałek)
30 kwietnia (wtorek)
1 maja (środa)
2 maja (czwartek)
3 maja (piątek)
3. Dni i godziny są stałe – niezmienne w czasie kursu.
4. Karnet zawiera wejściówki na zajęcia i czas pobytu na pływalni. Karnety należy wykupić przed rozpoczęciem kursu.
5. Zajęcia z nauki pływania dla dzieci trwają 30 lub 45 minut w zależności od poziomu grupy.


dodatkowo Klient ma do wykorzystania 15 minut w strefie płatnej (dzieci 5-6 lat – 30 minut).

6. Wejście na teren strefy płatnej – najwcześniej na 10 minut przed zajęciami.
7. Niewykorzystane zajęcia z przyczyn niezależnych od OSiR Włochy przepadają. Uczestnicy zajęć mogą je wykorzystać w
formie wolnego wejścia na pływalnię do końca sierpnia 2019.
8. Niewykorzystane zajęcia z przyczyn zależnych od OSiR Włochy zostaną przeprowadzone w innym terminie,
po wcześniejszym poinformowaniu uczestników kursu.
9. Opłatę za kurs przyjmuje kasa OSiR Włochy.
10. Jeżeli po zakończeniu zajęć uczestnik pozostaje na terenie pływalni, są w tym czasie naliczane kolejne minuty.
Jeżeli minuty na karnecie wyczerpią się przed zakończeniem pełnego kursu, należy wykupić dodatkowe jednostki
lekcyjne na naukę pływania – zgodnie z cennikiem.
11. Liczba uczestników kursu nauki grupowej nie może przekraczać:
- dzieci (5-6 lat) – nauka – 10 osób
- dzieci (5-6 lat) – kontynuacja – 15 osób
- dzieci, młodzież (7-18 lat), dorośli – 15 osób
12. Uczestnik kursu winien wykazać się dobrym stanem zdrowia.
13. Na pływalni obowiązują czepek i strój pływacki – zgodnie z regulaminem OSiR Włochy.
14. Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzać dzieci przed zajęciami i odbierać je zaraz po ich zakończeniu.
15. Rodzice lub opiekunowie proszeni są o nieprzebywanie na płycie pływalni (mogą przebywać na trybunach).
16. Dobry stan zdrowia oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu kursu uczestnika, rodzice lub opiekunowie
potwierdzają własnoręcznym podpisem.

