REGULAMIN
zajęć pływackich na pływalni krytej POLITECHNIKA GDAŃSK, Aleja Zwycięstwa 12

1.

Karnet imienny upoważnia daną osobę do wejścia na pływalnię i uczestnictwa w zajęciach
zorganizowanych.

2. Uczestnikowi zajęć przysługuje 40 minut nauki pływania z instruktorem w grupie,
w ramach wykupionego karnetu.
3. Rodzaje karnetu:


semestralny ( 1 zajęcia w tyg. 35 zł/lekcja)



jednorazowe wejście: 50 zł

4. W przypadku dłuższej nieobecności, która została zgłoszona wcześniej istnieje możliwość
rozliczenia wszystkich ODBYTYCH zajęć (wg stawki za pojedyncze wejście, tj. 50
zł/lekcja) i zwrot reszty przelewem na wskazane konto.
5. Wszelkie nieobecności na zajęciach należy zgłaszać SMS-em lub e-mailem do
p. Anity Fede-Zając ( 506-054-694, anita@grw.pl)
6. Niezgłoszone i nieodrobione zajęcia przepadają. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
7. Zajęcia niewykorzystane nie przechodzą na kolejny semestr nauki. Należy je odrobić w ciągu
1 miesiąca od zgłoszenia nieobecności, po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem
prowadzącym zajęcia.
8. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni nie przebywają na niecce basenowej.
Rodzic doprowadza dziecko na zajęcia, po przekazaniu dziecka instruktorowi, opuszcza
nieckę.
9. Wszystkich uczestników zajęć nauki pływania obowiązuje regulamin krytej pływalni,
znajdujący się na obiekcie.
10. Uczestnik zajęć (rodzic/opiekun prawny dziecka) akceptuje tę formę zajęć i oświadcza, że
nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.
11. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonujemy przelewem na konto, tytułem:
Nauka Pływania Politechnika (nazwisko)
GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA WODNEGO
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 14
nr rachunku ING 30 1050 1764 1000 0090 8023 3050

………………………………………………
data i podpis opiekuna

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Wejścia na basen:
MIESIĄC

DZIEŃ (soboty)

wrzesień

15, 22, 29

październik

6, 13, 20, 27

listopad

10, 17, 24

grudzień

1, 8, 15, 22

styczeń

5, 12, 19, 26

luty

2, 9

marzec

2, 9, 16, 23, 30

kwiecień

6, 13, 27

maj

11, 18, 25

czerwiec

1, 8, 15, 22

Terminy zajęć na pływalni: soboty godz. 8:20
godz. 9:00
Koszt karnetu:
 semestr zimowy: 700 zł (20 zajęć x 35 zł)
 semestr letni: 525 zł (15 zajęć x 35 zł)

UWAGI
semestr zimowy: 15.09.18/09.02.19
semestr letni: 02.08.19/22.06.19
zimowa przerwa świąteczna: 23.12-31.12.18
ferie zimowe: 11-24.02.19
wiosenna przerwa świąteczna: 18-24.04.19
W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od zarządcy
obiektu rozliczenie za nieodbyte zajęcia będzie rozpatrywane indywidualnie.

