
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie 

osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych

przez Klub Syren Meluzyna Firma PHU KAGA Katarzyna Piechota, Strawczynek ul. Turystyczna 85,

26-067 Strawczyn NIP 657-216-74-48. zwaną dalej „Organizatorem”.

I. OGÓLNE WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

(Kurs Try Mermaid, SSI Mermaid Explorers i Kurs SSI Mermaid ):

 1. Umiejętność pływania, ukończone 6 lat oraz minimum 110 cm wzrostu.

 2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego/

  pełnoletniego uczestnika kursu oraz podpisanie Zgody na publikację wizerunku

  i dostarczenie podpisanych dokumentów na pierwsze zajęcia.

 3.  Uiszczenie, przed pierwszymi zajęciami opłaty minimum 50% opłaty za kurs i opłaty licencyjnej SSI.

  Nieuregulowanie ww. opłaty przed rozpoczęciem kursu uznawane jest za rezygnację z zajęć.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub odwołania zajęć z przyczyn

  od niego niezależnych. Zajęcia są wznawiane niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny

  ich zawieszenia / odwołania.

 5. W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności

  w ciągu całego cyklu zajęć w terminie zaproponowanym przez Organizatora. Warunkiem jest

  poinformowanie Organizatora lub Instruktora prowadzącego zajęcia o planowanej nieobecności

  przed godz. 17.00 w dniu poprzedzającym dzień w którym odbywają się zajęcia.

  Ze względów organizacyjnych i logistycznych, odrobienie nieobecności nie jest tożsame

  z odrobieniem dokładnie tych samych ćwiczeń, które zostały stracone z powodu nieobecności.

  Odrabiana może być nieobecność, a nie konkretne ćwiczenia.

 6. W przypadku poinformowania o nieobecności po terminie określonym w punkcie 5 niniejszego

  Regulaminu, Organizator nie gwarantuje możliwości odrobienia zajęć. Decyzje w tej sprawie

  podejmuje Organizator w miarę możliwości logistycznych.

 7. Odrobienie więcej niż jednej nieobecności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości

  90,00 PLN brutto za każde zajęcia.

 8. W przypadku niepowiadomienia Organizatora lub Instruktora prowadzącego zajęcia  

  o nieobecności na zajęciach w terminie podanym w punkcie 4, za odrabianie zajęć pobierana

  jest opłata w wysokości 90,00 PLN bruto.  

 9. W przypadku choroby uczestnika zajęć trwającej ponad 2 tygodnie, rekonwalescencji,

  kwarantanny itp. istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie.

 10. Ze względu na postanowienia regulaminu miejsca w którym odbywają się zajęcia,

  w czasie zajęć, Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach nie mogą

  przebywać na płycie basenu.
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 11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego

  zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu uczestnika lub/i innych uczestników, prowadzący zajęcia

  Instruktor ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących:

  - wykluczenie z wykonywania wybranych przez Instruktora ćwiczeń,

  - zakaz uczestnictwa w danym treningu,

  - usunięcie z zajęć (z kursu).

  Usuniętemu z zajęć Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 13. Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowe 30 minut przeznaczone jest na rozebranie się,

  ubranie i wysuszenie.

 

II. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTW W KURSIE:

 1. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne przybycie na zajęcia. 

  Decyzję o możliwości uczestniczenia w zajęciach spóźnionego Uczestnika,

  podejmuje Instruktor prowadzący zajęcia.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do przynoszenia na zajęcia ręcznika, 

  stosownego stroju kąpielowego, czepka, klapek i  okularów pływackich lub maski.

 3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom 

  wydawanym przez Instruktora prowadzącego zajęcia i Ratownika obecnego na basenie.

 4. Uczestnika obowiązuje dbałość o udostępniany przez Organizatora sprzęt 

  specjalistyczny. Korzystanie z tego sprzętu może się odbywać wyłącznie

  pod nadzorem Instruktora. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika

  odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

 5. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi

  usterek czy uszkodzeń sprzętu.

 6. W przypadku odniesienia kontuzji lub pojawienia się złego samopoczucia

  Uczestnik lub jego opiekun powinien natychmiast zgłosić ten fakt 

  Instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

 7.  Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu

  oraz Regulaminu miejsca w których odbywają się zajęcia.
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III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 1. Zapewnienie Uczestnikom dostępu do obiektów sportowych właściwych 

  dla nauki pływania w syrenim ogonie.

 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i bezpiecznych warunków

  do odbycia zajęć. Każda grupa prowadzona jest przez certyfikowanego 

  Instruktora Mermaid.

 3. Zapewnienie Uczestnikom, na czas trwania kursu, niezbędnego sprzętu

  specjalistycznego tj. monopłetwy i ogona.

 4. Przestrzeganie ustalonych ram czasowych zajęć.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. O każdej zmianie Regulaminu  Organizator poinformuje  Uczestników mailowo.

 4. Pełnoletni uczestnik zajęć / opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach nauki

  pływania w syrenim ogonie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

  Dz.U.2002r.Nr 101 poz.926 z późń. zm.) w celu przeprowadzenia kursu

  przez Klub Syren MELUZYNA reprezentowaną przez Katarzynę Piechota,

  oraz na przetwarzanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą

  z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144,

  poz.1204 z późn. zm.)

   ……………….............………… ……………………………………………………………………..........……….

   (Data) (Podpis prawnego opiekuna / pełnoletniego uczestnika kursu)
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