REGULAMIN AKADEMII PŁYWANIA
SEZON 2022/2023
1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Chełmski Park Wodny
i Targowiska Miejskie Sp z o.o w Chełmie, ul. Lubelska 133A.
2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest spełnienie następujących przesłanek:
a) zapisanie na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
internetowej www.parkwodnychelm.pl (system ActiveNow),
b) wykupienie karnetu na cykl semestralny, zgodnie z cennikiem.
3. Semestr zimowy trwać będzie 16 tygodni (16 lub 32 lekcje) i potrwa od 13.09.2022
do 15.01.2023r.
4. Semestr letni trwać będzie 16 tygodni (16 lub 32 lekcje) i potrwa od 01.02.2023
do 07.06.2023r.
5. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze według harmonogramu
przedstawionego przez organizatora.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit a) Regulaminu
oraz wykupienie karnetu równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
oraz Regulaminu Ogólnego korzystania z obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
7. Karnet upoważnia do wejścia na Strefę Basenową na 120 minut, a w tym:
a) 45 minut zajęć nauki pływania z Instruktorem (30 minut w przypadku zajęć Aqua
Baby).
b) do 75 minut pobytu na Hali Basenowej (w tym zawiera się czas na przebranie). Czas
może zostać wykorzystany przed lub po zajęciach nauki pływania.
8. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejny semestr.
9. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie. Zapisu osoby niepełnoletniej
dokonują Rodzice lub prawni Opiekunowie.

10. Uczestnicy zajęć (w przypadku małoletnich – ich Opiekunowie) poprzez przesłanie
formularza oświadczają o braku przeciwwskazań Uczestnika do uczestnictwa w zajęciach
nauki lub doskonalenia pływania.
11. Rodzice lub Opiekunowie prawni osób małoletnich do 13. roku życia zgodnie
z Regulaminem Ogólnym, zobowiązani są do odprowadzenia Dziecka do Hali Basenowej
i przekazanie Dziecka pod opiekę Instruktora prowadzącego zajęcia, jak i odebranie Dziecka
po zakończeniu zajęć.
12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia najpóźniej 10 minut przed ich
rozpoczęciem. Spóźnienie może dyskwalifikować z uczestnictwa w zajęciach w dniu
spóźnienia.
13. W przypadku zapisu na zajęcia – za Uczestnika zajęć uważa się Dziecko lub Dziecko wraz z
Rodzicem w przypadku, gdy są to zajęcia dla dzieci do lat 4.
14. Uczestnictwo Dziecka w zajęciach nie upoważnia Rodzica lub Opiekuna do korzystania
z Pływalni. Jest to możliwe po wykupieniu odrębnego biletu, zgodnie z cennikiem obiektu.
Rodzic Uczestnika zajęć ma wówczas prawo do otrzymania rabatu w wysokości 50%.
15. Zagubienie karnetu należy bezzwłocznie zgłosić w kasach Chełmskiego Parku Wodnego.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw Instruktorów, nie gwarantuje prowadzenia
wszystkich zajęć przez tego samego Instruktora.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych
oraz odgórne ustalenie terminu odrabiania zajęć.
18. Uczestnik może odrabiać nieobecności, które zostały zgłoszone do godz. 19.00 dnia
poprzedzającego

planowe

zajęcia,

telefonicznie

pod

numerem:

787-742-954

lub poprzez system ActiveNow. Uczestnik może odrobić maksymalnie 3 nieobecności
w ciągu semestru. Uczestnik może odrabiać zajęcia w grupie o tym samym stopniu
zaawansowania w trakcie trwania bieżącego semestru.

19. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie ustalonym z organizatorem zajęć. W przypadku
ustalenia terminu zajęć i ponownego braku obecności Uczestnika, zajęcia zostają uznane
za odrobione.
20. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę Instruktorów pływania. Uczestnicy
zajęć zobowiązani są stosować się do ich poleceń. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody
i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do poleceń i wskazówek.
21. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na pływalni,
a w szczególności stosowania się do niniejszych zakazów:
a) wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,
b) biegania wokół niecki basenu,
c) skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora,
d) opuszczenia niecki basenu w czasie lekcji bez uprzedniego zgłoszenia tego
instruktorowi,
e) popychania i podtapiania osób trzecich.
22. Uczestnik nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych Uczestników
zajęć.
23. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
oraz innych pomieszczeniach.
24. Każdy Uczestnik nauki pływania deklaruje ,iż zapoznał się, zaakceptował oraz będzie
przestrzegał niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego korzystania z obiektu, na
którym będą odbywać się zajęcia.
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