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ZGŁOSZENIE 

Dot. pobierania nauki pływania numer: …………………………. z dnia  ……………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ucznia       data urodzenia ucznia 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko opiekuna 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon opiekuna         adres e-mail 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grupa , dzień i godzina zajęć 

 

 

 

 
REGULAMIN 

 

1. Zajęcia rozpoczynają się w terminie określonym przez klub. 

2. Zajęcia prowadzone są w grupach od 4 do 7 osób.  

3. Jeżeli liczba uczestników w grupie będzie mniejsza, może zostać zaproponowany inny termin odbywania się 

zajęć. Natomiast w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie będzie większa niż 7, grupa zostanie 

podzielona. 

4. Zmiana grupy zaawansowania jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia. 

5. Za realizację przedmiotu umowy klubowi przysługuje wynagrodzenie, w postaci opłaty za naukę w wysokości 

podanej przez klub (cennik podany na stronie www.aquata.pl) za 4 lekcje 45-minutowe do wykorzystania w 

okresie 8 tygodni. 

6. Pierwsza opłata winna być uiszczona najpóźniej w dniu zajęć natomiast każda kolejna bezzwłocznie po 

wykorzystaniu wszystkich wykupionych lekcji. 

7. Po pierwszej wpłacie, uczeń otrzymuje dostęp do systemu rezerwacji on-line (login i hasło).  

8. Uczeń jest zobowiązany do dokonywania w systemie on-line rezerwacji miejsca na lekcji w przypisanej mu 

przez instruktora grupie zaawansowania oraz do usuwania rezerwacji w przypadku przewidzianej 

nieobecności (usunięcie rezerwacji jest możliwe do 60 minut przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku braku 

usunięcia rezerwacji, zajęcia przepadają).  

9. Nieobecność ucznia na zajęciach może zostać odrobiona: 

a. w trybie zajęć indywidualnych w terminie ustalonym z klubem oraz płatnych dodatkowo, 

b. w trybie zajęć grupowych, również na innym poziomie zaawansowania tylko i wyłącznie za zgodą 

instruktora prowadzącego zajęcia. 

Jednocześnie klub nie wymaga odrabiania zajęć, na których uczeń był nieobecny.  
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10. Zajęcia, które nie zostaną przeprowadzone z winy klubu zostaną odrobione w odrębnym ustalonym z grupą 

terminie. 

11. Dłuższa nieobecność ucznia na zajęciach, powinna zostać zgłoszona klubowi w formie mailowej pod adresem 

agata@aqua.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 500 522 750. 

12. Jeżeli uczeń przyjdzie na zajęcia innej grupy bez zgody instruktora, nie zostanie dopuszczony do zajęć. 

13. Zajęcia będą przeprowadzane na basenach klubowych. 

14. Uczeń wraz z opiekunem są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektów, który jest dostępny na 

terenie klubu. 

15. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 

16. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Uczeń winien przychodzić na lekcje punktualnie i być gotowym do 

wejścia do wody. 

17. Za bezpieczeństwo ucznia niepełnoletniego w drodze, przed i po zajęciach odpowiedzialny jest opiekun. 

18. Klub odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w trakcie lekcji, w których uczeń uczestniczy. 

19. Za szkody powstałe z winy ucznia odpowiedzialność materialną ponosi uczeń bądź jego opiekun i są oni 

zobowiązani do pokrycia strat. 

20. Strony wyrażają zgodę, bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia, na rozpowszechnianie ich wizerunku 

wyłącznie w ramach działań mieszczących się w zakresie przedmiotu zgłoszenia. Zgoda dotyczy 

rozpowszechniania wizerunku stron na stronach internetowych klubu, w materiałach informacyjnych klubu, 

na portalach społecznościowych, na których klub ma swój profil oraz w materiałach audio-wizualnych 

wykonywanych w trakcie wydarzeń klubowych. 

21. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania o każdej zmianie danych kontaktowych zawartych  

w umowie.  

 

 

 

………………………………….. 

Podpis opiekuna 

mailto:agata@aqua.katowice.pl

