
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA ORKA SWIM&TRAWEL 
1. Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania ORKA SWIM&TRAWEL odbywają się na krytej pływalni „ 

Oceanik” w Tuszynie ul. Noworzgowska 20. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje także ogólny 
regulamin pływalni.  

2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązuje się do wypełnienia oświadczenia w sprawie 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach w wodzie. 

3.  W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic lub opiekun. Uczestnictwo w zajęciach 
odbywa się na własną odpowiedzialność.  

4. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania na zajęciach kąpielówek lub kostiumu, czepka, okularów 
pływackich, ręcznika, klapek oraz odpowiednich środków czystościowych.  
Przed wejściem na zajęcia wszystkich korzystających uprasza się o dokładne umycie się, w trosce o nasze 
zdrowie. 

5. W trakcie zajęć odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy pływania i ratownik WOPR.  
Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach oraz pod prysznicem odpowiadają 
ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

6. Kurs nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych  jest od września do czerwca, trwa równolegle do 
roku szkolnego. 

7. Nie ma możliwości aby rodzice, osoby postronne przebywały na terenie pływalni podczas prowadzonych 
zajęć.  Miejscem do „śledzenia” poczynań jest przeszklony korytarz, znajdujący się obok sklepiku. 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest wykupienie miesięcznego karnetu. Wejście 
pojedyncze stosujemy tylko w przypadku kiedy uczestnik nie jest pewien swojego udziału w cyklicznych 
zajęciach. 

9. Opłaty za zajęcia  w wysokości 25 złotych za każde zajęcia (w zależności od ilości zajęć w 
miesiącu) przyjmowane są w formie gotówki, przed pierwszymi zajęciami danego cyklu miesięcznego, 
bądź w terminie wyznaczonym (do 10-tego każdego miesiąca) przez szkołę pływania,  
o którym kursanci/opiekunowie są poinformowani. 
Jeżeli klient preferuje opłatę poprzez przelew z konta internetowego, może tego dokonać po uprzednim 
uzgodnieniu kwoty, a następnie przy pierwszej wizycie okazując dowód wpłaty. 

a. Mbank, numer  konta : 26 1140 2004 0000 3802 5169 0447 
10. Szkoła Pływania Artura Białeckiego nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane  

i nieusprawiedliwione nieobecności na poszczególnych zajęciach, istnieje natomiast możliwość odrobienia 
bądź przesunięcia na inna formę zajęć (nadrobienia zaległości w innym terminie nauki pływania po 
uzgodnieniu z instruktorem). 
Zajęć opłaconych niewykorzystanych nie przepisujemy, ani nie odpisujemy od kolejnego miesiąca jest 
tylko możliwość ich odrobienia. Kwota za zajęcia wnoszona jest cała za dany miesiąc. 

11. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odrobienia jednych zajęć w danym 
cyklu opuszczonych z ważnych przyczyn losowych  
(wypadek, choroba), po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu. 

12. Szkoła Pływania Artura Białeckiego zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej 
niezależnych (np. awaria techniczna), łączenia grup, podwyższenia lub obniżenia opłat w przypadku 
zmniejszenia bądź zwiększenia ilości osób w grupie w trakcie trwania 
kursu pływania. 

13. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich dzieci, rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek 
zapoznania się z ogólnym regulaminem pływalni  
oraz regulaminem Szkoły Pływania Artura Białeckiego i stosowaniem się do ich wskazań. 
Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu. 

14. W przypadku braku jakichkolwiek informacji od uczestnika/rodzica odnośnie absencji w przeciągu miesiąca 
trwania zajęć, prowadzący ma możliwość przyjęcia w to miejsce nowego chętnego uczestnika. 

15. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu. 

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



Organizator zajęć      data - podpis rodzica 

 
Oświadczenie 

 
Oświadczam, że ogólny stan zdrowia oraz o brak przeciwwskazań 
 
mojego syna / córki ………………………………….…............................................................................ 
 
pozwala na udział w organizowanych przez Szkołę Pływania ORKA SWIM&TRAWEL zajęciach 
nauki pływania na basenie „Oceanik” w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 

 
 

- każdy rodzic / opiekun prawny dziecka / uczestnik przed rozpoczęciem kursu nauki 
pływania ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 
zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne powyższe oświadczenie. 
Jednocześnie składając własnoręczny podpis oświadczam że zapoznałem się z obowiązującym regulaminem 
Szkoły Pływania Artura Białeckiego 

 
 
 

…………………………………………………. 
 (czytelny podpis rodziców /opiekunów/uczestnika) 
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