
  

REGULAMIN 

WAKACYJNY KURS PŁYWANIA  DLA POCZĄTKUJĄCYCH DZIECI 

 
1. Miejsce: basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego. 

2. Liczba uczestników: 10-12 osób w grupie, wiek dzieci – od 4 – 18 lat. 

3.  Informacje: recepcja Centrum Rekreacyjno – Sportowego – tel. 68 412 50 00. 

4.  Zakup karnetów - w kasach Centrum Rekreacyjno-Sportowego.  

5.   Kurs rozpocznie się pod warunkiem wykupienia karnetów przez min. 5 osób. 

6.  Przy zakupie karnetu należy podać dane dziecka oraz rodzica/opiekuna. Udostępnienie danych jest 

dobrowolne a ich przetwarzanie zgodne z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. – 

(Dz.U.1997 nr 133 poz.883) i służy identyfikacji właściciela karnetu w przypadku jego zagubienia. Fakt 

zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w kasie - w przypadku identyfikacji właściciela karnetu kasjerka może 

wydać nowy karnet i przenieść na niego wartość usług z karnetu zagubionego. Karnet zagubiony zostaje 

anulowany, za wydanie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata 10 zł. W przypadku braku danych 

osobowych nie ma możliwości przeniesienia wartości usług na nowy karnet. 

7. Kurs obejmuje: pierwsze zajęcia organizacyjne, związane z podziałem na stopień zaawansowania 

uczestników, 16 kolejnych zajęć oraz dodatkowe zajęcia do wykorzystania przez osoby, które nie mogły być 

obecne na wszystkich lekcjach. 

8. Pozostałe niewykorzystane zajęcia przepadają, nie mogą być wykorzystane w innym terminie 

i nie przysługuje za nie zwrot kosztów. 

9. Dzieci od 4 do 6 lat wchodzą na naukę pływania pod opieką rodzica lub opiekuna, który okazuje przy  

kasach karnet. Opiekun/rodzic ma obowiązek pozostać na hali basenowej z dzieckiem (obowiązuje obuwie  

zmienne). 

10. Dzieci do lat 13 wchodzą na naukę pływania pod opieką rodzica lub opiekuna, który pokazuje przy kasach 

karnet. Opiekun ma obowiązek odprowadzić dziecko do instruktora i odebrać je po odbytych zajęciach. Dzieci 

powyżej 13 lat mogą wejść na zajęcia bez opiekuna.  

W przypadku, gdy opiekun przychodzi z dzieckiem może: 

- korzystać w czasie zajęć z indywidualnej kąpieli – w tym przypadku wykupuje bilet na basen 

- nie korzystać z kąpieli - bez zakupu dodatkowego biletu (obowiązuje zmienne obuwie) 

- przyprowadzić dziecko na zajęcia, opuścić obiekt i powrócić po dziecko – bez zakupu dodatkowego biletu 

(obowiązuje zmienne obuwie). 

11. Uczestnikowi, od momentu przejścia przez kasę i powrotu do niej po zajęciach, przyznane jest 85 minut,  

z czego zajęcia z instruktorem trwają 45 min. W przypadku przekroczonego czasu uczestnik uiszcza opłatę wg 

cennika za bilet ulgowy. 

12. Na życzenie klienta istnieje możliwość sprawdzenia aktualnej wartości usług na karnecie.  

13. Przed wykupieniem karnetu na zajęcia należy wypełnić deklarację w recepcji CRS. 

14. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu innej osobie, pod warunkiem wcześniejszego wypełnienia deklaracji 

uczestnictwa w zajęciach. Deklarację należy pozostawić w kasie basenowej. 

15. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karnetu. Wraz z jego zakupem użytkownik             

akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących  

w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.  


