REGULAMIN
1. Organizatorem zajęć jest firma WATER FAMILY LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 71-23-42-45-63 REGON 520-013-388 KRS 0000-922-454 E-MAIL
KONTAKT@WATERFAMILY.PL. Właściciele: Bartłomiej Aftyka i Gabriela Mądrakiewicz.
2. Opłata za zajęcia wnoszona jest z góry całościowo lub w dwóch ratach (za cały semestr), nie podlega
zwrotowi i nie może być przepisana na kolejny semestr.
3. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć u właściciela firmy lub instruktora
prowadzącego zajęcia, bądź przelewem bankowym na konto firmowe 35 1140 2004 0000 3602 8173
4969. W tytule należy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz lokalizację zajęć.
4. Brak opłaty w terminie ustalonym przez właściciela firmy powoduje usunięcie kursanta z listy
uczestników.
5. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia czterech nieobecności na zajęciach w danym karnecie lekcji.
Na odrabianie zajęć należy umówić się telefonicznie z właścicielem firmy. Odrobienie większej ilości
zajęć, niż regulaminowa należy ustalić z właścicielem firmy.
6. Niewykorzystane zajęcia z poprzedniego semestru nie podlegają odrobieniu.
7. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za uczestnika zajęć po wejściu kursanta do wody, do
momentu wyjścia uczestnika z wody po zakończonej lekcji. Odpowiedzialność za osoby poniżej 18
r.ż. w szatni ponoszą opiekunowie.
8. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu
zajęć i regulaminu pływalni.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
11. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego przylegającego do ciała,
czepka, klapek oraz ręcznika.
12. Osoby wchodzące na teren szatni oraz basenu są zobowiązane do zmiany obuwia. Obowiązek ten
dotyczy również rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez firmę
WATER FAMILY LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń
instruktora.
14. Osoby które nie uczestniczą w zajęciach nie mogą przebywać na terenie basenu w czasie
prowadzenia zajęć.
15. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
16. W wypadku likwidacji grupy, na którą uczestnik jest zapisany, przysługuje mu zwrot pieniędzy
wynikający z różnicy liczby zajęć.
17. Właściciel firmy zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego.
18. Właściciel firmy zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (np.
awaria na basenie). Zajęcia będą odrobione w terminie wyznaczonym przez właściciela firmy.
19. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że nie mają żadnych przeciwwskazań do pływania i
przebywania w wodzie.
20. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia
uczestników na zajęcia.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Ewentualne pytania
proszę kierować do Organizatora telefonicznie lub przed zajęciami.

