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REGULAMIN: 
  

1. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz.  
2. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych w grafiku zajęć i  zgodnie ze złożonym formularzem. 
3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Szkółki, a także miejsc,  

na których odbywają się zajęcia.  
4. Dziecko zostaje przyjęte na zajęcia po wypełnieniu formularza internetowego przez rodzica (opiekuna 

prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.  
5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci na zajęcia po wypełnieniu formularza internetowego 

i opłaceniu pierwszych zajęć.  
6. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie do 6 osób. 
7. Przed zajęciami i po od uczestników zajęć wymagane są maseczki, w trakcie je ściągamy. 
8. Podczas zajęć trzeba zachować wymagane odstępy 2 m od każdego uczestnika(nie dotyczy gier zespołowych). 
9. Nie ma możliwości korzystania z szatni , więc na zajęcia przychodzimy już przebrani. 
10. Uczestnik zajęć na zajęcia zabiera wygodny strój sportowy(buty, dresy, spodenki, koszulka, bluza)   

w zależności od pogody. 
11.  Na większość zajęć zapewniamy sprzęt(odpowiednio dezynfekowany po każdych zajęciach), na niektóre 

trzeba zabrać własny np. rower, rolki. 
12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć ze względu na pogodę lub małą ilość uczestników.  
13. Ze względu na ograniczoną ilość osób w grupie, wybrane dni, godziny potwierdzamy w Biurze za każdym 

razem. Brak obecności uczestnika na zajęciach skutkuje ich przepadnięciem. 
14. Rezygnację z pojedynczych zajęć można zgłosić tylko dzień przed tymi zajęciami telefonicznie SMS, która 

zostanie potwierdzona i będzie możliwe zapisanie osoby z listy rezerwowej. 
15. Na zajęciach osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora, trenera lub nauczyciela. Po zajęciach 

rodzic/opiekun dziecka odbiera dziecko od prowadzącego. 
16. Prowadzący może odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem, którego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu 

lub życiu pozostałych uczestników. 
17. Opiekun, w trakcie zajęć nie może przebywać z grupą na zajęciach. 
18. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. 
19. Opłata jest uiszczana za wybraną ilość zajęć z góry przed pierwszymi zajęciami na konto Szkółki. Zajęcia 

trzeba wykorzystać w ciągu miesiąca od pierwszych zajęć. Niewykorzystane zajęcia przepadają. 
20. Opłata jest stała, zgodna z cennikiem i nie podlega zwrotowi. 
21. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i usunięciem z list obecności. 
22. Głównym źródłem komunikacji Biura SP DEPKA z klientem jest telefon i SMS. 
23. Zajęcia indywidualne: 

 - opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami na konto Szkółki, 
- o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio 
prowadzącemu  
- brak informacji o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem 
zajęć skutkuje tym, że przepada opłata za zajęcia.  

24. Zajęć nie wolno udostępniać osobom trzecim. 
25. W przypadku grupy liczącej 3 osoby lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostali uczestnicy za zgodą, 

mogą być przeniesione na inne godziny i dni. 
26. O rezygnacji z zajęć należy poinformować Biuro SP DEPKA, SMS-em, pisemnie lub e-mailem. 
27. Kwalifikacje do grup prowadzi Biuro Szkółki. 
28. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem. 
29. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. 
30. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają. 
31. Inne sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć. 
32. Regulamin jest ważny do czasu wprowadzenia kolejnych zmian przez Rząd RP. 
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