Warszawa, 26.07.2019.
REGULAMIN INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA
„SHARK TEAM” Jacek Roszkowski

1. Organizatorem zajęć indywidualnej nauki pływania jest firma „Shark Team” Jacek
Roszkowski.
2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów.
3. Uczestnictwo w zajęciach indywidualnej nauki pływania jest możliwe po opłaceniu zajęć
zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w jednej z wybranych poniżej form:
a) w formie przelewu na rachunek nr 92 1090 1753 0000 0001 3443 8497 najpóźniej na
dzień przed rozpoczęciem zajęć umieszczając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz dzień
w którym odbywają się zajęcia (uczestnik może dokonać z góry opłaty miesięcznej lub
każdorazowo przed dniem zajęć)
b) w formie gotówkowej bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
4. Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Instruktorem
pływania terminu zajęć.
5. Zajęcia indywidualnej nauki pływania trwają w jednostkach szkoleniowych trwających 30
minut.
6. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, klapki, czepek i ręcznik kąpielowy.
7. Na zajęcia należy przybyć odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku
spóźnienia – zajęcia mogą zostać skrócone o czas spóźnienia, a opłata proporcjonalna nie
będzie zwracana.
8. W trakcie pobytu oraz zajęć na pływalni, zarówno uczestnik jak i jego opiekun prawny są
zobowiązani do przestrzegania obowiązującego regulaminu obiektu i wypełniania poleceń
instruktora
9. Firma Shark Team Jacek Roszkowski, bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób
wyłącznie w czasie trwania zajęć.
10. Nieobecność można zgłosić telefonicznie lub w formie sms-a najpóźniej do godziny 20:00
w dniu poprzedzającym zajęcia oraz najpóźniej do godziny 18:00 w piątek dla uczestników,
którzy biorą udział w zajęciach w sobotę oraz niedzielę. Odwołanie zajęć należy zgłosić
Instruktorowi prowadzącemu kurs.
11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zajęcia można
odpracować po uprzednim uzgodnieniu terminu z Instruktorem, najpóźniej do końca
bieżącego miesiąca kalendarzowego.
12. W przypadku niepoinformowania Shark Team o zamiarze odwołania zajęć lub w przypadku
odwołania ich w terminie krótszym niż zastrzeżony w ww. pkt. 11 – opłata za zajęcia będzie
należna i nie będzie podlegała zwrotowi.
13. Shark Team zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia wyjątkowych
okoliczności, jak również do wyznaczenia zastępstwa za konkretnych Instruktorów, bez
konieczności informowania o tym uczestnika.
14. W sytuacji niezrealizowania zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie), Shark
Team zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie,o czym będzie informować
kursantów telefonicznie lub poprzez e-mail.

15. W przypadku jeżeli uczestnik opuści 2 z 4 zajęć w miesiącu lub cztery terminy zajęć w trakcie
dwóch miesięcy – Instruktor Shark Team ma prawo wykreślić go z listy osób uczęszczających
na zajęcia indywidualnej nauki pływania.
16. Na żądanie zainteresowanych Shark Team wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie.
17. Każdorazowo, prócz opłaty za lekcję, klient ponosi opłatę wejścia na basen zgodnie z
cennikiem pływalni.
18. Dokonanie opłaty za zajęcia (przelew, gotówka) jest równoznaczne z przyjęciem w/w
regulaminu.

Data..................

Podpis.............................

Warszawa, 26.07.2019.

REGULAMIN GRUPOWEJ NAUKI PŁYWANIA
„SHARK TEAM” Jacek Roszkowski
1.
2. Organizatorem zajęć grupowej nauki pływania jest firma „SHARK TEAM”
Jacek Roszkowski.
3. Uczestnictwo w zajęciach grupowej nauki pływania jest możliwe po opłaceniu
zajęć zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w jednej z wybranych
poniżej form:
a) w formie przelewu na rachunek nr 92 1090 1753 0000 0001 3443 8497
najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć umieszczając w tytule imię i
nazwisko dziecka oraz dzień, w którym odbywają się zajęcia (uczestnik
może dokonać z góry opłaty miesięcznej lub każdorazowo przed dniem
zajęć)
b) w formie gotówkowej bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
4. Na zajęcia należy przybyć odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku spóźnienia – zajęcia mogą zostać skrócone o czas spóźnienia, a
opłata proporcjonalna nie będzie zwracana.
5. W trakcie pobytu oraz zajęć na pływalni, zarówno uczestnik jak i jego opiekun
prawny są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego regulaminu obiektu i
wypełniania poleceń instruktora
6. Firma SHARK TEAM Jacek Roszkowski, bierze odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób wyłącznie w czasie trwania zajęć.
7. SHARK TEAM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku
zaistnienia wyjątkowych okoliczności, jak również do wyznaczenia zastępstwa
za konkretnych Instruktorów.
8. Nieobecność na zajęciach grupowych nie podlega zwrotowi kwoty opłaty.
9. W sytuacji niezrealizowania zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na
basenie), SHARK TEAM zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym
terminie, o czym będzie informować kursantów telefonicznie lub poprzez email.
10. W przypadku, jeżeli uczestnik opuści 2 z 4 zajęć w miesiącu lub cztery terminy
zajęć w trakcie dwóch miesięcy – Instruktor SHARK TEAM ma prawo
wykreślić go z listy osób uczęszczających na zajęcia grupowej nauki pływania.

