DANE RODZICA LUB OPIEKUNA
___________________________________________
imię i nazwisko

___________________________________________
adres zamieszkania

______________________________
nr telefonu

______________________________
e-mail

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Zgłaszam uczestnictwo mojego/moich dziecka/dzieci w zajęciach z pływania organizowanych przez
Naukę Pływania AQUASWIM w roku szkolnym 2021/2022 oraz oświadczam, że

_______________________________________________________________
nazwisko, imię i data urodzenia dziecka

____________________________________________________
nazwisko, imię i data urodzenia dziecka

____________________________________________________
nazwisko, imię i data urodzenia dziecka

nie ma/nie mają przeciwwskazań lekarskich dotyczących pływania.
Potwierdzam, że otrzymałam/em:
- regulamin Nauki Pływania AQUASWIM
- wskazówki dotyczące przepływu informacji pomiędzy rodzicami a Nauką Pływania AQUASWIM
Znam i akceptuję informacje zawarte w ww. dokumentach

Gdynia, ____________ _____________________________
data

podpis rodzica/opiekuna

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Nauka Pływania AQUASWIM Anna Derbicz
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez firmę AQUASWIM do celów organizacji zajęć, kontaktu z
rodzicem/opiekunem, wystawiania faktur oraz do przesyłania materiałów informacyjnych I reklamowych dot. wyłącznie
AQUASWIM (zgodnie z ustawą RODO z dn. 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych Dz.U.2018,poz1000).
podpis rodzica/opiekuna

_______________________________

Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Nauka Pływania AQUASWIM
1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat 4, młodzież oraz dorośli, posiadający aktualną zgodę lekarza na
uczestnictwo w zajęciach na pływalni, potwierdzoną podpisem na deklaracji członkowskiej.
2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu lub opłacenie jednorazowego uczestnictwa
w zajęciach, zgodnie z cennikiem oraz terminami płatności obowiązującymi w Nauka Pływania AQUASWIM.
3. Uczestnictwa jednorazowe wymagają wcześniejszego zgłoszenia i mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku
wolnego miejsca na torze (pierwszeństwo na torze mają osoby realizujące i odrabiające zajęcia „karnetowe”).
4. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 5 godzin przed zajęciami. Nieobecności
niezgłoszone w powyższym terminie traktowane są jako udział w zajęciach (nie będzie możliwe ich odrobienie).
5. Nieobecności zgłoszone można odrobić jako zajęcia dodatkowe (w inne dni, niż zadeklarowane), zgodnie z
harmonogramem zajęć Nauki Pływania AQUASWIM i po wcześniejszym ustaleniu terminów odrabiania, jednak nie później
niż do końca trwającego semestru. Zajęcia niewykorzystane w danym semestrze (nieobecności zgłoszone, pkt. 4) nie
przechodzą na poczet kolejnego karnetu, ani nie dokonywane są za nie zwroty kosztów. Nie można ich także odrobić w
okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
6. Nauka Pływania AQUASWIM może dokonać zwrotu należności za karnet wyłącznie w sytuacjach losowych (np. nagła
choroba lub wypadek, wykluczające z dnia na dzień w sposób długotrwały uczestnictwo w zajęciach, zmiana miejsca
zamieszkania), gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 50% ogólnej liczby zajęć wykupionych w karnecie. Kwota
należności zostaje wówczas przeliczona wg zasady: każda obecność liczona jest jako wejście jednorazowe, a różnica w
kwocie zwrócona lub przeniesiona na kolejny semestr. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota przepada.
7. W przypadkach zajęć niezrealizowanych z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie, wymiana wody)
Nauka Pływania AQUASWIM umożliwia odrobienie zajęć w innym terminie, zgodnym z harmonogramem.
8. Nauka Pływania AQUASWIM zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć po każdym semestrze lub w czasie jego
trwania.
9. W sytuacjach wyjątkowych, nieobjętych powyższymi przepisami, stosowane będą rozstrzygnięcia indywidualne.
10. Na pływalni obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektu, a w sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na
zajęciach podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.
11. Prowadzący zajęcia ani właściciel obiektu nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

Wskazówki dotyczące przepływu informacji
Podstawową platformą infromacyjną Szkoły jest strona internetowa www.aquaswim.com.pl,
zamieszczone są informacje dotyczące organizacji Szkoły i roku pływackiego.

gdzie

AKTUALNOŚCI – bieżące informacje dotyczące zbliżających się wydarzeń
CENNIK – kalkulator do obliczenia ceny karnetu oraz terminy wpłat
KALENDARZ – terminy wydarzeń, podgląd wszystkich dni wolnych oraz ogólny rozkład zajęć
Ferie świąteczne oraz tzw. długie weekendy (wszystkie oznaczone w KALENDARZU) są czasem urlopowym
AQUASWIM. W tych dniach telefon kontaktowy nie działa, więc nie będą odbierane połączenia i SMS'y.
Dodatkową platrofmą informacyjną jest strona na portalu Facebook:
fb.com/AquaswimPomorskaSzkołaPływania, na której zamieszczamy bieżące informacje i przekierowania
na oficjalną stronę internetową szkoły.
Nagłe przypadki odwołania zajęć – z powodu awarii na basenie – realizowane są wyłącznie drogą telefoniczną.
W przypadku zmiany przez Państwa numeru telefonu na inny, niż podany w deklaracji uczestnictwa, proszę o
niezwłoczne podanie nowego numeru SMS'em lub e-mailem. Poprawny numer telefonu w naszej bazie
umożliwia kontakt w przypadkach nagłych takich, jak odwołanie zajęć z powodu awarii, zmiana godzin zajęć,
przypadki zdrowotne dot. dzieci, których rodzice podczas trwania zajęć nie przebywają w pobliżu .

