REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH

ORGANIZATOR: OSiR Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40B
MIEJSCE ZAJĘĆ: Pływalnia “Szuwarek”, ul. Biłgorajska 2 w Warszawie

§1
Wszystkie zajęcia rekreacyjne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona,
nazwiska oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, zostały ujęte w harmonogramie zajęć
rekreacyjnych, dostępnym w recepcji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej
zajęcia, bez uprzedniego powiadomienia uczestników zajęć.
§2
Terminy zajęć, zostały ujęte w harmonogramie zajęć rekreacyjnych. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany terminów zajęć. W przypadku odwołania zajęć nowy termin zostanie podany przed
zakończeniem trwania cyklu zajęć, a zmiana ta zostanie odnotowana w harmonogramie zajęć
rekreacyjnych, dostępnym w recepcji.
§3
W zajęciach grupowych można uczestniczyć wyłącznie w dniu i godzinie określonej w harmonogramie
zajęć. Wybór grupy i terminu następuje w momencie podpisania niniejszego regulaminu. W zajęciach
nauki i doskonalenia pływania można uczestniczyć wyłącznie po wykupieniu karnetu. W przypadku
pozostałych zajęć można wykupić również bilet jednorazowy zgodnie z cennikiem OSiR Praga Płd.
§4
Organizator zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy tj. deski, łapki, pływaki itp. Uczestnik musi posiadać
czepek strój kąpielowy itp.
§5
Uczestnik ma prawo do kompleksowej obsługi zgodnej z zakresem świadczonej usługi, zapewniającej mu:
bezpieczeństwo i właściwe warunki higieniczne oraz opiekę i nadzór ratowników i instruktorów
pływania.
§6
W miejscu prowadzenia zajęć znajduje się sprzęt ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
§7
Cena zajęć jest określona w cenniku OSiR Praga Płd, dostępnym w recepcji. Zakres zajęć jest określony
w założeniach merytorycznych dla poszczególnych zajęć, dostępnych w recepcji. W celu
zakwalifikowania uczestnika na właściwy etap zajęć jest on zobligowany do wzięcia udziału w
bezpłatnym teście sprawdzającym w terminie uzgodnionym w recepcji.
§8
Cykl szkoleniowy trwa od września roku bieżącego do czerwca roku nastepnego. Przed rozpoczęciem
cyklu szkoleniowego karnety sprzedawane są wszystkim zgłaszającym się klientom. Wnoszona opłata
jest częścią należności (określoną przez organizatora) za wszystkie zajęcia przewidziane w cyklu
szkoleniowym. Wniesienie stosownej opłaty jest jedyną formą rezerwacji i gwarancji uczestnictwa w

zajęciach rekreacyjnych. Aby zachować prawo uczestnictwa w zajęciach będących kolejnym etapem
cyklu, w określonym terminie należy dokonać kolejnej opłaty nie później niż w dniu ostatnich opłaconych
zajęć.
§9
Każda grupa licząca maksymalnie 15 osób prowadzona jest przez 1 instruktora. W przypadku wykupienia
mniej niż 10 karnetów w danej grupie, organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy a
osobom, które wykupiły karnety zaproponuje inne oferowane przez OSiR Praga Płd usługi lub zwróci
pieniądze za zakupiony karnet. Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy
zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.
§10
Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
•

Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
pływalni.

•

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed przejściem przez bramkę
oraz posiadania czepków na hali basenowej. Niemowlaki i małe dzieci muszą mieć czepki
oraz pieluszki przystosowane do pływania na basenie. Wstęp na halę basenową jest
możliwy wyłącznie w stroju kąpielowym.

•

Na podstawie jednego karnetu na halę basenową może wejść tylko jedna osoba.

•

Z karnetu ulgowego może skorzystać osoba posiadająca uprawnienia do ulgi zgodnie z
cennikiem OSiR Praga Płd.

•

Ważność karnetu upływa w dniu ostatnich zajęć. Harmonogram zajęć znajduje się w
recepcji pływalni.

•

Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi (z wyjątkiem przyczyny: rozwiązania grupy) nie jest
możliwa.

•

Opłata za niewykorzystanie w pełni karnetu nie jest zwracana, Korzystanie z karnetu po
okresie jego ważności nie jest możliwe.

•

Zajęcia z niemowlakami. By umożliwić obojgu rodzicom uczestnictwo w zajęciach
rekreacyjnych z niemowlakami, istnieje możliwość wykupienia jednego biletu w cenie 10
zł / 75 min. Oferta ta ważna jest tylko podczas zajęć z instruktorem na dzień i godzinę
zgodną z karnetem. Po przekroczeniu czasu 75 min nastąpi dopłata zgodna z cennikiem
OSiR Praga Płd.

•

Zajęcia z przedszkolakami. W zajęciach bierze udział pełnoletni opiekun dziecka
asekurujący dziecko podczas wykonywania ćwiczeń w basenie. Opiekun ma zapewniony
bezpłatny wstęp na pływalnie tylko podczas zajęć z instruktorem w dniu i godzinie
zapisanej na karnecie. W przypadku wykorzystywania karnetu w innym terminie, opiekun
zobowiązany jest wykupić osobny bilet wstępu na pływalnię zgodnie z cennikiem OSiR
Praga Płd.

•

Opiekunowie tylko pomagający dzieciom przy przebieraniu otrzymują pasek, który
upoważnia do wejścia do szatni ( limit czasu 30 min ) po przekroczeniu czasu opłata –
zgodna z cennikiem OSiR.

•

Opiekunowie sprawują nadzór nad dziećmi do 13 roku życia przez cały czas pobytu na
pływalni, z wyjątkiem czasu w którym biorą udział w zajęciach prowadzonych przez
instruktora.

•

Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych mają doliczone do karnetu dodatkowe 30 min.
czasu na przebranie się, wzięcie prysznicu przed i po zajęciach. Po przekroczeniu tego
czasu naliczana jest dopłata zgodna z cennikiem OSiR Praga Płd.

•

W przypadku wystąpienia powtarzających się problemów związanych z naruszeniem
dyscypliny, które uniemożliwiają realizację programu zastrzegamy sobie możliwość
wykluczenia danego uczestnika z zajęć bez możliwości zwrotu opłaty.

