Regulamin SZKOŁA REKIN – basen ZSOS 1 Kraków, os. Handlowe 4
1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Rekin, dane firmy Ekocity Andrzej Tomaszewski, ul.
Szuwarowa 4/46, 30-382 Kraków, NIP 676-206-13-51
2. Ważne informacje związane z zajęciami będą przekazywane mailowo lub sms-em oraz
są zamieszczane na stronie internetowej www.szkolarekin.pl lub na profilu Facebook:
Szkoła Rekin
3. Każdy uczestnik kursu (w przypadku małoletnich rodzic lub opiekun prawny)
zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do
uczestnictwa w kursie nauki lub doskonalenia pływania. Oświadczenie podpisane przez
rodzica lub lekarza. Scan oświadczenia można przesłać na adres mailowy:
szkolarekin@gmail.com (w mailu imię i nazwisko dziecka oraz dzień i godzina zajęć) lub
dostarczyć na zajęciach.
Ubezpieczenie NNW
4. Uczestnicy kursów nauki oraz doskonalenia pływania nie są ubezpieczani przez firmę
Ekocity Andrzej Tomaszewski od następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Opiekunowie nieletnich uczestników zajęć zobowiązani są do dostarczenia ze szkoły lub
z przedszkola zaświadczenia, że dziecko jest objęte ubezpieczeniem NNW (obejmującego
ruchowe zajęcia pozalekcyjne). Scan oświadczenia można przesłać na adres mailowy:
szkolarekin@gmail.com (w mailu imię i nazwisko dziecka oraz dzień i godzina zajęć) lub
dostarczyć na zajęciach.
6. Pełnoletni uczestnik zajęć jest zobowiązany do dostarczenia ubezpieczenia NNW. Osoby
rezygnujące z ubezpieczenia zobowiązane są do podpisania stosownego oświadczenia.
Płatności
7. Płatność za kurs dokonywana jest za cały kurs z góry przelewem bankowym lub gotówką
najpóźniej na drugich zajęciach lub w innym terminie ustalonym z Organizatorem
8. W przypadku rezygnacji z kursu nie ma możliwości zwrotu płatności za kurs.
Nieobecności
9. Za nieobecności nie przysługuje zwrot płatności
10. Wszystkie nieobecności w danym kursie muszą być odrobione najpóźniej do zakończenia
kursu. Nieodrobione zajęcia nie przenoszą się na kolejny kurs, i nie mogą być odliczane z
kwoty wynikającej z ceny kolejnego kursu.
11. Tylko zgłoszone nieobecności (przed rozpoczęciem zajęć) mogą być odrobione.
Nieobecność musi być zgłoszona mailem lub sms-em: 792 608 770
12. Możliwe jest odrobienie 3 nieobecności w kursie.
13. Odrobienie zajęć jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu (dnia i godziny) z
Organizatorem.
Organizacja zajęć
14. Uczestnicy kursu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni
15. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na basen najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem
zajęć
16. Uczestniczy po dokonaniu płatności otrzymują na czas trwania kursu karnet
17. Przed wejściem do przebieralni należy pozostawić w kasie karnet i odebrać zegarek do
szafki, po skończonych zajęciach należy obowiązkowo oddać zegarek do kasy i odebrać
karnet
18. Tata pomagający przebierać się córce lub synowi odbiera zegarek do szatni męskiej

Mama pomagająca przebierać się córce lub synowi odbiera zegarek do szatni damskiej
19. Uczestnicy kursu oraz rodzice wchodzący do przebieralni w celu przebrania dzieci,
zobowiązani są do pozostawienia kurtek, płaszczy i obuwia (w reklamówce) w szatni.
Parasole należy zostawić w przeznaczonym do tego koszu.
20. Wszystkie osoby wchodzące do przebieralni muszą posiadać obuwie plażowe – wchodzą
tylko w czystych przebranych klapkach
21. Nieletni uczestnicy kursu przed rozpoczęciem zajęć czekają na instruktora w szatni. Nie
korzystają samodzielnie z natrysków. Uczestnicy zajęć wraz z instruktorem przechodzą
grupą przez strefę pryszniców na halę basenową.
22. Wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso
23. Zabronione jest wchodzenie do wody bez zezwolenia prowadzącego
24. Na hali basenowej zabrania się biegania, samodzielnych skoków do wody, spożywania
żywności oraz żucia gumy
25. Wszyscy uczestnicy kursu zobowiązują się do wykonywania poleceń oraz ćwiczeń
zadanych przez instruktora
26. Prowadzący zajęcia przejmują opiekę nad kursantami od momentu odebrania ich z szatni.
27. Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania klapek, ręcznika, czepka, stroju
pływackiego (w przypadku mężczyzn, chłopców nie mogą być to luźne spodenki)
28. Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskami (nie wolno używać
kosmetyków w szklanych opakowaniach) – w przypadku nieletnich grupa wchodzi pod
natryski pod opieką instruktora
29. Rodzice pomagający dzieciom w przebraniu się mają zakaz wchodzenia do strefy
pryszniców. Jest to możliwe gdy:
a. dziecko chce skorzystać z toalety
b. rodzic musi odebrać dziecko w trakcie trwania zajęć np.: złe samopoczucie dziecka
c. w innych wyjątkowych sytuacjach
30. Rodzice mają zakaz wchodzenia w ubraniu na halę basenową
31. Rodzice znajdujący się w strefie pryszniców proszeni są o nie blokownie swobodnego
przejścia pomiędzy halą basenową, prysznicami a szatnią
32. Po zakończonych zajęciach uczestnicy zajęć nie mogą przebywać na hali basenowej, w
małym basenie, w dużym basenie oraz w jaccuzi. Wyjątkiem jest sytuacja gdy rodzice lub
uczestnicy zajęć wykupią indywidualnie bilet na basen. W tym przypadku zegarek
otrzymany na zajęcia nauki lub doskonalenia w Szkole Rekin musi zostać oddany do
kasy, a karnet odebrany.
33. Zegarek otrzymany w szatni na zajęcia Szkoły Rekin uprawnia tylko i wyłącznie do
uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rekin na torach wynajętych w tym celu
34. Po zakończonych zajęciach nauki i doskonalenia pływania uczestnicy mają 15 min na
oddanie zegarka do kasy oraz na odebranie karnetu.
35. Na terenie obiektu zabrania się (poza miejscem do tego przeznaczonym – barem)
spożywania żywności
36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
37. W przypadku nie odbycia się zajęć bez winy Organizatora (np.: nieczynny basen), po
uzgodnieniu z grupą kurs zostanie przedłużony o taką ilość zajęć jaka się nie odbyła, lub
zajęcia odbędą się w innym terminie w trakcie trwania kursu
38. Rodzice dzieci biorących udział w kursie nauki pływania, którzy chcą skorzystać z
basenu zobowiązani są przed wejściem na basen do zakupienia biletu w kasie
39. Przed wejściem na halę basenową należy zostawić w szatni biżuterię
40. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczestnika zajęć lub przez rodzica uczestnika może
skutkować wykreśleniem z listy uczestników zajęć nauki i doskonalenie pływania
organizowanych przez Szkołę Rekin

