
 

Regulamin zajęć zorganizowanych UCSiR  
  

Obowiązuje od 01.10.2021r.  

  

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu pływalni Aqua Relaks przy ul. Pod Strzechą 3, pływalni Hirszfelda przy 

ul. Hirszfelda 11, pływalni Koncertowa przy ul. Koncertowa 4 oraz Regulaminu zakupu zajęć zorganizowanych 

UCSiR i płatności wykonywanych w systemie online (IPK). 

2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko po wykupieniu karnetu.  

3. Zakup karnetu jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego przestrzeganiem.  

4. Karnety uprawniające do uczestnictwa w zajęciach sprzedawane są w cyklach:  

- jednomiesięcznych   

- grupa szkoleniowa ,,FOKI” – program realizowany jest zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie                 

„Woda Mój Przyjaciel”, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Karnet upoważnia do korzystania wyłącznie z tych zajęć, na które dokonana została rezerwacja.  

6. Program nauczania realizuje się w oparciu o grupę szkoleniową.  

7. Maksymalna liczba uczestników zajęć w grupie szkoleniowej wynosi:  

 do 10 osób niecka rekreacyjna;  

 do 12 osób basen sportowy;  

8. Dobór uczestników zajęć do poszczególnych grup szkoleniowych realizowany jest na podstawie zbliżonych 

umiejętności osób przystępujących do programu oraz wieku.  

9. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do programu, zaleca się konsultacje z instruktorem nauki pływania,                      

w celu oceny umiejętności pływackich dziecka.  

10. Podstawą zakwalifikowania uczestnika do wyższej grupy szkoleniowej jest pozytywna ocena instruktora 

prowadzącego daną grupę.   

11. Uczestnictwo dziecka w zajęciach możliwe jest tylko na podstawie pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna                 

o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w takich zajęciach. Wskazane jest orzeczenie lekarskie.   

12. Jednostkowy czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 minut, obejmuje zbiórkę grupy i właściwy czas zajęć. 

(Całkowity czas przebywania w strefie płatnej wynosi 60 min - pkt. 14 Regulaminu Pływalni)   

13. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia na zajęcia odpowiednio wcześniej przed ich rozpoczęciem.   

14. Spóźnienie się na zajęcia może skutkować brakiem zgody na uczestnictwo w zajęciach 

15. Zbiórka uczestników zajęć znajduje się w wyznaczonym miejscu na pływalni. 

16. Za każde niewykorzystane zajęcia w okresie karnetowym, Uczestnik otrzymuje w ramach rekompensaty jeden bilet 

do wyboru (bilet ulgowy 60 min., bilet normalny 60 min.) upoważniający do skorzystania z pływania rekreacyjnego. 

Bilety ważne są 30 dni od daty nie odbytych zajęć. 

17. Zajęcia niezrealizowane z winy Organizatora można wykorzystać w następnym okresie karnetowym                               

lub otrzymać zwrot kosztów. 

18. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wypełniania poleceń instruktora prowadzącego. 

19. Zajęcia z dziećmi do 7 roku życia odbywają się z uczestnictwem rodzica w wodzie ( dotyczy pływalni Moczydło)  

20. Opiekuna i uczestnika podczas zajęć na płycie pływalni obowiązuje odpowiedni strój: kostium kąpielowy, 

kąpielówki, czepek, czyste klapki lub koszulka i spodenki sportowe.   

21. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub ratownika jest zabronione.  

22. Do momentu przejęcia dzieci przez instruktora odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą opiekunowie.  

23. Na terenie pływalni (szatnie, basen) można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (czyste klapki.)   

24. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do umycia ciała pod prysznicem.  

  (dziecko i opiekun).  

25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.  

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora.  

27. Przedłużanie karnetów na zajęcia zorganizowane na kolejny miesiąc następuje do dnia 28-go miesiąca 

poprzedzającego nowy okres karnetowy. Po tym terminie następuje tzw. wolna sprzedaż niezarezerwowanych 

miejsc.. 

28. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Organizator może odmówić przyjęcia uczestników                            

na basen.  

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor UCSiR  

            Dyrektor UCSiR  



  


