REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA „MARIS”
Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez
Manufakturę Rekreacji i Sportu „Maris” z siedzibą w Legnicy.

1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są na basenie „Bąbelek” przy ul.
Mazowieckiej 3 w Legnicy.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem zajęć i
regulaminem pływalni, pisemna zgoda prawnego opiekuna, brak przeciwskazań zdrowotnych
oraz regularne opłaty za szkolenie.
3. Zajęcia z instruktorem trwają 45 minut + 5 minut zabawy w brodziku.
4. W czasie zajęć, dzieci pozostają pod opieką instruktora, za bezpieczeństwo dzeci w szatni
i pod prysznicem odpowiadają opiekunowie.
5. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek respektowania poleceń instruktora. Niedopuszczalne
jest bieganie po hali basenowej, skakanie samowolne do wody, oddalanie się od instruktora
bez jego zgody. W razie rażącego łamania regulaminu plywalni, umowa może zostać
rozwiązana.
6. Opłaty za zajęcia przyjmowane są w systemie miesięcznym, kwartalnym, semestralnym lub
rocznym. Cena uslugi zależna jest od formy płatności. Rodzeństwa mają zniżkę 10%. Wpłaty
przyjmowane są bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu lub przelewem
na konto (pełny cennik na stronie www.maris.org.pl). Karnety na zajęcia wydawane są na
pierwszych zajęciach w miesiącu. Nieopłacenie zajęć w terminie, bez wcześniejszego
uprzedzenia, skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
7. Szkoła pływania nie dokonuje zwrotów kosztów za nieobecność na zajęciach oraz nie ma
możliwości odrabiania zajęć w innym terminie.
8. Uczestnik zajęć powinien posiadać strój pływacki, czepek, okularki, klapki, ręcznik.
9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny na terenie plywalni należy wziąć prysznic przed i po zajęciach oraz po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
10. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach dzieciom będących chorych zakażnie lub mających
choroby skóry lub inne przeciwskazania medyczne.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
12. W przypadku niewystarczającej liczby osób w danej grupie, organizator ma prawo do
przeniesienia pozostałych osób do innej grupy lub rozwiązania grupy.
13. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez zgody instruktora. Szkółka plywania
zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmowania uczestników oraz wykorzystania ich
wizerunku w celach marketingowych, np: umieszczanie zdjęć na stronie internetowej firmy.
14. Brak akceptacji któregoś z punktów należy zglosić pisemnie na adres mailowy. Brak
zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacja regulaminu.
Dane kontaktowe: Alicja Kasiubowska tel. 600038984, Sebastian Maliński tel. 604080253.

