Regulamin zajęć AKADEMII PŁYWANIA
dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Chełmski Park Wodny w Chełmie.

§1
Zasady ogólne
1. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się
i przestrzegania Regulaminu Obiektu Chełmskiego Parku Wodnego oraz Regulaminu
zajęć Akademii Pływania Chełmskiego Parku Wodnego.
2. Dziecko zostaje wpisane na listę uczestników zajęć na podstawie złożonej przez
rodziców/opiekunów prawnych deklaracji, przedłożenia oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach, a także wniesionej
opłaty za zajęcia.
3. Wpisanie dziecka na listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu zajęć.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zabezpieczenia dziecku bezpiecznej
drogi na zajęcia i jego powrotu do domu.
5. Rodzice i uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać harmonogramu zajęć na które
dziecko jest zapisane.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia najpóźniej 10 minut przed ich
rozpoczęciem. Spóźnienie dyskwalifikuje uczestnictwo w zajęciach w dniu spóźnienia.
7. Prowadzący ma prawo wyprosić osoby, które nie posiadają paska na nadgarstku i
karnetu.
8. Na basenie dziecko przebywa przez 45 minut zajęć pod opieką instruktora. W części
szatniowej opieka nad dzieckiem przed i po zajęciach należy do rodziców/opiekunów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na
terenie pływalni.
9. Zajęcia odbywają się w grupach 10-osobowych (6-osobowych grupy 5-6 latków) i
prowadzone są przez instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dziecko
powinno bezwzględnie stosować do jego poleceń. Prowadzący nie odpowiada za szkody
i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego poleceń i wskazówek.
10. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie w wyznaczonym przez prowadzącego miejscu.
11. Grupa ćwiczebna wchodzi i wychodzi z wody na sygnał instruktora.
12. Każde wejście i wyjście z wody w czasie zajęć może odbywać się za wiedzą i zgodą
instruktora. Bez jego zezwolenia nie wolno opuszczać pływalni.
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13. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas
zajęć dziecko powinno o tym poinformować instruktora.
14. Na pływalni przestrzegać należy porządku i dyscypliny. Niedopuszczalne są lekkomyślne
żarty, jak: potrącanie, spychanie, wrzucanie do wody, mogące doprowadzić do
nieszczęśliwego wypadku.
15. Na pływalni wszystkich uczestników obowiązuje koleżeńskość, wzajemna życzliwość i
chęć przyjścia z pomocą koleżankom i kolegom w czasie nauki i ewentualnego
grożącego niebezpieczeństwa.
16.

Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie obiektu organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

17. Z tytułu zagubienia przez dziecko paska elektronicznego (transpondera) do szafek
basenowych rodzic ponosi odpowiedzialność finansową w kwocie 70 złotych.
18. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia
uczestników zajęć na basen.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych
(np. awaria basenu itp.) lub z powodu wyłączenia strefy basenowej z użytku (np.
organizacja zawodów w pływaniu). W przypadku odwołania zajęć z przyczyn
obiektywnych lub leżących po stronie pływalni, zajęcia te zostaną odrobione w terminie
wyznaczonym przez organizatora, a dogodnym dla uczestników, ewentualnie ważność
karnetu będzie przedłużona o liczbę odwołanych zajęć.

§2
Opłaty za zajęcia
1. Wnoszenie opłat za zajęcia odbywa się w kasach Chełmskiego Parku Wodnego w
godzinach otwarcia obiektu.
2. Koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach wynosi :
- 160 zł/m-c – zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu (po 8 zajęć w każdym miesiącu),
karnet na 2 m-ce 300zł, 3 m -ce – 420 zł
- 80 zł/m-c – zajęcia 1 raz w tygodniu (gr. „Maluchy” – (po 4 zajęcia w każdym
miesiącu), karnet na 2 m-ce 150zł, 3 m-ce 210 zł
3. Opłaty należy wnosić obowiązkowo najpóźniej w ostatnim tygodniu miesiąca
poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć
4. Zabrania się wnoszenia opłat bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w nowym
miesiącu rozliczeniowym. Nieuregulowanie opłaty w wymaganym terminie skutkować
będzie niewpuszczeniem dziecka na zajęcia.
5. Opłata za zajęcia odbywa się poprzez doładowanie karty elektronicznej, za wydanie
której pobierana jest jednorazowa kaucja zwrotna w wysokości 15 zł. Kaucja podlega
zwrotowi w chwili rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach i oddania w kasie karty
elektronicznej. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zniszczenia lub zagubienia
karty.
6. Karta elektroniczna jest formą karnetu, na podstawie którego prowadzona jest

CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SP. Z O.O. w CHEŁMIE
22-100 Chełm ul. Lubelska 133A
NIP 563 19 53 367 REGON 110256409

weryfikacja uczestników. Jej posiadanie wymagane jest na każdych zajęciach. W
przypadku braku karty uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia.
7. Zajęć nie wolno udostępniać innym osobom.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania każdorazowo legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości.
9. W ramach karnetu dzieci mają do dyspozycji na poszczególnych zajęciach 70 min.
pobytu w strefie basenowej, w tym 45 minut zajęć nauki pływania oraz 25 minut na
przebranie się (łącznie przed i po zajęciach). Po upływie 70 minut naliczana jest dopłata,
którą należy uiścić przy wyjściu w kasie według cennika usług (tj. 25 groszy za każdą
rozpoczętą minutę).
10. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części wniesionej opłaty
miesięcznej za zajęcia. Nie ma możliwości odrabiania niewykorzystanych zajęć czy też
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa dziecka w kolejnym miesiącu zajęć należy o tym
powiadomić instruktora prowadzącego, a także obsługę kasową oraz na ostatnich
zajęciach zwrócić w kasie pływalni kartę elektroniczną.
12. W przypadku dłuższej choroby dziecka należy powiadomić organizatora.
13. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc dziecko zostaje wypisane z
grupy.
14. Płatność za karnety przyjmowana jest w formie gotówki lub za pomocą karty płatniczej.
15. Faktury VAT wystawiane są na życzenie uczestników w ciągu 7 dni od daty zakupu
karnetu.

§3
1. Regulamin jest wywieszony w widocznym miejscu w Chełmskim Parku Wodnym przy
stanowisku kas oraz na stronie internetowej www.parkwodnychelm.pl
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