REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH SZKOŁY PŁYWANIA „PLUSK”
1. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jednego trenera wg ustalonego
rozkładu zajęć.
2. Zajęcia na pływalni prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć (wg wyznaczonego dnia i godziny wypisanej
na karnecie imiennym).
3. Wstęp na pływalnię odbywa się za okazaniem ważnego karnetu i zaznaczeniem na liście obecności na 20 min przed
zajęciami w celu rozładowania szatni i pomieszczenia z prysznicami. Na korytarzu i w szatni obowiązuje maseczka.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do szatni opiekunów dzieci powyżej 6 roku życia.
5. Po skorzystaniu z natrysków uczestnicy zajęć zobowiązani są do wyjścia na nieckę basenową w wyznaczoną
strefę pod oknami i przy słupkach startowych z zachowaniem dystansu 1,5 m w celu zrobienia rozgrzewki i
udostępnienia bezpiecznego wyjścia z wody poprzedniej grupie kierującej się pod natryski.
6. Posiadacz karnetu, w przypadku zgłoszenia smsem nieobecności na zajęciach , może odrobić 2 takie zajęcia w nie
przekraczalnym terminie do 20 dni od zgłoszonej nieobecności(termin odrobienia nieobecności należy ustalić
telefonicznie lub na miejscu ). Na ostatnich zajęciach w semestrze nie ma odrabiania zajęć.
7. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej poważnej choroby( wymagającej leczenia szpitalnego i
poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim istnieje możliwość zawieszenia
uczestnictwa w zajęciach. Opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny semestr. Kwota
przeniesionej wpłaty liczona jest od momentu mailowego zgłoszenia nieobecności z powodu wypadku czy choroby na
adres kasia@plusk.info.pl
8. Osoby nie umówione na odrabianie nie będą wpuszczane na zajęcia z powodu ustawowej ilości osób w szatniach i
niecce basenowej.
9. Nie wykorzystane wejścia karnetowe nie przechodzą na kolejny semestr oraz nie podlegają odliczeniom z
kolejnego semestru.
10. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności prowadzących zajęcia.
11. Na niecce basenowej mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć i prowadzący.
12. Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni zobowiązane są podporządkowywać się dyrektywom ratowników
pełniących dyżur.
13. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i czepka.
14. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom
prowadzącego zajęcia.
16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym,
a w szczególności: wchodzić do wody bez pozwolenia, skakać do basenów oraz biegać po chodnikach otaczających
nieckę pływalni.
17. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
18. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni niezwłocznie opuścić nieckę pływalni i udać się pod
prysznice zachowując przy tym dystans społeczny.
19. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni, Szkoła Plusk ani jej pracownicy nie odpowiadają.
20. Posiadanie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem, iż nie ma żadnych
przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach właściciela karnetu oraz zgodą do umieszczenia danych
osobowych w bazie ﬁrmy PLUSK w celu przesyłania informacji o aktualnościach. Jednocześnie rodzice wyrażają
zgodę na fotografowanie i ﬁlmowanie swoich podopiecznych oraz wykorzystanie tych materiałów przez Szkołę
PLUSK w celach szkoleniowych i promocyjnych ﬁrmy
21.W sytuacji, kiedy realizacja zajęć zostanie przerwana z powodu nadzwyczajnych okoliczności uiszczona opłata
automatycznie zostaje przeksięgowana na kolejny semestr
22. Nie zwracamy należności za wykupiony i nie wykorzystany karnet.
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