
Regulamin zajęć Akademii Pływania „Swim & Fun” 

 

1. Klienci Akademii Pływania „Swim & Fun” zobowiązani są do zapoznania się i 

przestrzegania Regulaminu Zajęć i Regulaminu Pływalni. 

2. Opłaty należy dokonać przelewem przed rozpoczęciem zajęć za dany miesiąc ”z góry” 

według cennika Akademii Pływania „Swim & Fun”. Kwota jest liczona na podstawie ilości 

zajęć jakie się odbędą w danym miesiącu z uwzględnieniem Świąt i dni wolnych od 

szkoły/pracy. Informacja o wysokości opłaty i datach zajęć zostanie wysłana e-mailem. 

3. Należy dostarczyć na pierwsze zajęcia podpisany regulamin i oświadczenie o stanie 

zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika do celów 

promocyjnych (w przypadku osób nieletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny). 

4. Zajęcia trwają 30 min lub 45 min w zależności od rodzaju grupy. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia na zajęcia punktualnie. Przed wejściem do szatni, 

osobie wydającej kluczyk, należy podać nazwę firmy prowadzącej zajęcia (Akademia 

Pływania „Swim & Fun). Do szatni można wejść najwcześniej 10 min przed zajęciami.  

6. Rodzice młodszych dzieci po przebraniu dziecka, przyprowadzają je na miejsce zbiórki na 

płytę basenu, a po zajęciach odbierają. 

7. Uczestnicy zajęć grupowych mają na kluczyku zalogowanych odpowiednio 50 min lub 65 

min. Jeśli czas zostanie przekroczony należy dokonać dodatkowej opłaty w kasie pływalni 

według cennika, za każdą minutę. 

8. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania własnego stroju kąpielowego, 

klapek, ręcznika i czepka. Przed wejściem do wody należy skorzystać z prysznica. 

9. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem dostępnym na stronie 

www.swim.com.pl 

10. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń trenera prowadzącego zajęcia. 

11. W przypadku nieobecności uczestnika, istnieje możliwość odrobienia zajęć pod 

warunkiem  zgłoszenia nieobecności sms-em co najmniej do godz. 22 dnia poprzedzającego 

zajęcia. 

12. Zrezygnować z zajęć można w dowolnym czasie, po opłaceniu danego miesiąca. W 

przypadku nie poinformowania o rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązany jest do opłacenia 

wszystkich odbytych zajęć do momentu wyjaśnienia sprawy. 

13. Akademia Pływania „Swim & Fun”nie zwraca kosztów w przypadku gdy uczestnik po 

opłacie danego miesiąca zrezygnuje z zajęć przed końcem miesiąca.  



14. W przypadku niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), 

można zajęcia odrobić w ustalonym terminie lub odliczyć od następnej wpłaty. 

15. Akademia Pływania „Swim & Fun” zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin 

zajęć oraz zmian cennika zajęć z przyczyn od niej niezależnych. 

16. Akademia Pływania „Swim & Fun” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 

mienie na pływalni i w szatni. 

17. Akademia Pływania „Swim & Fun” bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza czasem trwania zajęć za 

dzieci pozostające na basenie lub w szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

18.Zajęcia indywidualne odbywają się w dniach i godzinach ustalonych wspólnie z 

uczestnikiem i trenerem. 

19.Uczestnik zajęć indywidualnych uiszcza opłatę za wszystkie zajęcia “z góry’ za ustalony 

okres 

20.Jeśli uczestnik zajęć indywidualnych będzie nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do 

poinformowania trenera sms-em najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. W przypadku nie 

poinformowania opłata za zajęcia nie będzie zwracana. 

22. Jeśli trener będzie nieobecny na zajęciach indywidualnych, jest on zobowiązany do 

poinformowania uczestnika sms-em najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. W przypadku nie 

poinformowania trener przeprowadza jedną lekcję nieodpłatnie. 

23. Zapisy na zajęcia odbywają się przez e-mail: bartek@swim.com.pl oraz telefonicznie 

505 353 753  

24. Istnieje możliwość otrzymania faktury za zajęcia po wcześniejszym ustaleniu. Prosimy o 

zgłaszanie chęci otrzymania faktury niezwłocznie po dokonaniu przelewu. 

25. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć nie mogą przebywać na płycie basenu (nie 

dotyczy uczestników pierwszych zajęć nauki pływania w małym basenie). 

26. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

27. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Zajęć Akademii Pływania „Swim & Fun” i 

regulaminu pływalni, mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności. 

28. Dokonując wpłaty za zajęcia, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z 

regulaminem oraz akceptuje jego warunki i mimo to zobowiązany jest do podpisania 

regulaminu i dostarczenia go w formie papierowej wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia i 

zgody na przetwarzanie danych.  

Warszawa, dn. ……………                          …………..……………………………….. 

   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

mailto:bartek@swim.com.pl

