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1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu nauki pływania ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie.
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2. Kurs nauki pływania rozpoczyna się w tygodniu od 14 WRZEŚNIA 2020r. do 15 STYCZNIA 2021r.
Kurs obejmuje 16 jednostek lekcyjnych ( 15 jednostek dla grup środowych) . Zajęcia odbywają się 1xtygodniu. Jednostka
lekcyjna trwa 45min.
Koszt kursu –16 zajęć wynosi 540 zł. (Kursy Środowe 510 zł) Koszt całego kursu w przypadku rodzeństwa po
uwzględnieniu 5% zniżki wynosi 1026zł.
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3. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest rezerwacja miejsca na konkretny dzień i godzinę oraz
uiszczenie opłaty zgodnej z ceną obowiązującą w danym semestrze.
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4. Opłata za kurs nauki pływania przyjmowana jest za cały kurs z możliwością zapłaty w dwóch ratach. Pierwsza do 30
września 2020 , a druga do 30 października 2020 ; w formie gotówki lub w formie przelewu na rachunek bankowy:
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5. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania przed trzecia lekcją otrzymują zwrot pieniędzy za
niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z
kursu po trzeciej lekcji pieniądze nie będą zwracane i należy dokonać wpłaty za cały semestr nauki.
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6. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu
pieniędzy za nieobecności. Dopuszcza się możliwość odrobienia nieobecności jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu
dogodnego terminu z właścicielem Szkoły Pływania „AQUASPORT” pod nr. Tel. 506 786 227. Odrobienie nieobecności
możliwe jest jedynie w okresie trwania danego kursu.
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7. Jeden z rodziców, bądź opiekun prawny dziecka powinien przyprowadzić dziecko przed rozpoczęciem i odebrać je, po
zakończeniu zajęć w celu niezbędnej pomocy przy ubieraniu dziecka. W czasie przebywania w szatni obowiązuje zmiana
obuwia na klapki basenowe.
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8. Opiekun prawny każdego z uczestników kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
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9.Opiekun prawny oświadcza, że został poinformowany o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami RODO/art.12-15/ jak to zostało opisane na stronie administratora.
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10. Każdy z uczestników kursów pływania jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Szkoły Pływania
„AQUASPORT” oraz regulaminu Krytej Pływalni w Brzegu.
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