SZKOŁA PŁYWANIA AQUA BABY
REGULAMIN UCZESTNICTWA – TORUŃ COPERNICUS HOTEL
1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wykupieniu karnetu lub wejścia jednorazowego.
1.1. Karnet lub bilet jednorazowy zostaje wykupiony w firmie AQUA BABY przed przystąpieniem do
zajęć przelewem na konto
06 1940 1076 3159 2246 0000 0000.
1.2. Karnet obejmuje max. 10 wejść.
1.3. Koszt karnetu wynosi 350zł/ jedno dziecko lub w przypadku karnetu dla rodzeństwa 630 zł (cena
obejmuje 10% rabatu) . Cena karnetu jest wynagrodzeniem ryczałtowym za prawo do uczestnictwa w
kursie.
Cena wejścia jednorazowego wynosi 60zł .
1.4. W grupach nauk pływania wejściówka obejmuje wyłączne bilet dziecka. Rodzice / opiekunowie
korzystający w czasie trwania zajęć z basenu są zobowiązani do zakupienia biletu wstępu. Hotel
Copernicus przygotował wejściówkę na basen dla klientów AQUA BABY w kwocie 10zł/75min. Dla
korzystających w tym czasie z basenu i sauny bilet sprzedawany będzie zgodnie z cennikiem
basenowym w kwocie 20zł i czasie trwania 70min.
2. Uczestnicy kursu na zajęcia będą wpuszczani 10 min. przed ich rozpoczęciem.
3. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 45min.. Całkowity czas wejściówki wynosi 75min. Przekroczenie
limitu czasu wiąże się z naliczaniem minutowym oraz z dodatkową opłatą wg. cennika basenu.
4. Do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie zobowiązany jest opiekun dziecka z zastrzeżeniem
5.1. w przypadku nauk pływania opiekę nad dziećmi sprawuje wyłącznie instruktor podczas trwania lekcji
5.2. respektując regulamin pływalni osoby nie korzystające z basenu zajęcia mogą obserwować z miejsc
wyznaczonych w tym celu.
5. Uczestnicy mają możliwość odpracowania nieobecności po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca
zajęć z organizatorami AQUA BABY.
6. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych.
8. Zajęcia są organizowane według opracowanych programów i dostosowywane do poziomu sprawności
i umiejętności uczestników.
9. Zajęcia mają charakter zorganizowany, ćwiczący wykonują polecenia tematyczne podane przez
prowadzącego.
10. Uczestnictwo w zajęciach szkoły AQUA BABY jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych szkoły.
11. Uczestnicy zajęć szkoły AQUA BABY są zobowiązani do przestrzegania i respektowania regulaminu
pływalni.

Zapoznałem/am się z regulaminem

……………………………………………………………………………………
(data i podpis)

