
         

REGULAMIN INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA 

„SHARK TEAM” 

1. Organizatorem zajęć indywidualnej nauki pływania jest firma SHARK TEAM 
2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów. 
3. Przed rozpoczęciem kursu osoba deklarująca zobowiązana jest do wypełnienia formularza 

w którym informuje, że stan zdrowia  uczestnika czyli jego/dziecka pozwala w pełni na 
uczestniczenie w zajęciach. 

4. 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 24 1090 1753 0000 0001 5114 5158,  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 
5. Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Instruktorem 

pływania terminu zajęć. 
6. Zajęcia indywidualnej nauki pływania trwają w jednostkach szkoleniowych 30 minut. 
7. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, klapki, czepek i ręcznik kąpielowy. 
8. 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. Instruktor czeka na kursanta do 15 min, póżniej uznajemy zajęcia za 
zrealizowane.  

9. 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. 

10. Firma Shark Team bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wyłącznie w czasie 
trwania zajęć. 

11.  Nieobecność  można zgłosić telefonicznie lub w formie sms- a najpóźniej do godziny 
24:00 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. Uwaga! Jeżeli uczestnik kursu z jakichś 
powodów rezygnuje z nauki w danym dniu, istnieje możliwość zastąpienia go innym 
członkiem rodziny ( rodzicem, dzieckiem, mężem, żoną itd.). Jeżeli uczestnik nie wyznaczy 
zastępstwa za siebie, jest to równoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za 
potwierdzoną dzień wcześniej lekcję. 

12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zajęcia można 
odpracować po uprzednim uzgodnieniu terminu z Instruktorem, najpóźniej do końca 
bieżącego miesiąca kalendarzowego. 

13. 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.  



14. 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.  

15. 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. 

16. 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.  

17. Na żądanie zainteresowanych Shark Team wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie. 
18. Każdorazowo, oprócz opłaty za lekcję, klient ponosi opłatę wejścia na basen zgodnie z 

cennikiem pływalni. 
19. Dokonanie opłaty za zajęcia (przelew, gotówka) jest równoznaczne z przyjęciem w/w 

regulaminu. 
20. Od uczestników kursu pływania wymagamy: 

a.        konieczności zmiany obuwia przed wejściem w strefę pływalni 

b.      zamykania rzeczy w szahach i nie pozostawiania bez opieki w celu 
uniknięcia kradzieży 

c.       obowiązku wzięcia prysznica przed wejściem do niecki basenowej 

d.      odpowiedniego stroju pływackiego, zwłaszcza chłopcy i panowie 
(krótkie, obcisłe kąpielówki -bokserki lub tzw. slipy, w żadnym wypadku 
nie spodenki typu „bermudy”) 

 21. Od rodziców/opiekunów wymagamy: 

a. nie wchodzenia do głównej hali basenowej i nie pozostawania w 
przebieralni w trakcie zajęć (zapraszamy na trybuny lub do barku) 

     b.     przebywania w strefie płatnej obiektu nie więcej niż    
  jest to niezbędne, by pomóc dziecku i przekazać je do       
instruktora prowadzącego zajęcia 

Uwaga!  

W przypadku kolejki przy kasach, przypominamy, że uczestnik zajęć może 
wejść bez kolejki, ale rodzic/opiekun nie może dodatkowo wykupić sobie 
biletu bez kolejki! 

Data...............………...       Podpis..........................……….. 



REGULAMIN GRUPOWEJ NAUKI PŁYWANIA 

SHARK TEAM 

1. Organizatorem grupowych zajęć  nauki pływania jest firma SHARK TEAM 
2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów. 
3. Przed rozpoczęciem kursu rodzic zobowiązany jest do wypełnienia formularza który 

dostępny jest na stronie www.sharkteam.pl 
4. Uczestnictwo w zajęciach grupowych nauki pływania jest możliwe po opłaceniu zajęć 

zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem  
a) w formie przelewu na rachunek nr 24 1090 1753 0000 0001 5114 5158 do 5 

każdego miesiąca umieszczając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz dzień i 
godz. w którym odbywają się zajęcia (uczestnik musi dokonać z góry opłaty 
miesięcznej - kwota do zapłaty zawsze wysyłana jest do Państwa na początku 
miesiąca mailowo.) 

b) w formie gotówkowej bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w 
danym miesiącu. 

5. Zajęcia grupowej nauki pływania trwają w jednostkach szkoleniowych trwających 30 
minut lub 45 min.  

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, bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wyłącznie w 
czasie trwania zajęć. 

10. 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.  

11. 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 lub zwrot pieniędzy za 
niezrealizowane zajęcia. 

12. Rezygnację z zajęć zgłaszamy z jedno miesięcznym wyprzedzeniem. 
13. Na żądanie zainteresowanych Shark Team wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie. 
14. Dokonanie opłaty za zajęcia (przelew, gotówka) jest równoznaczne z przyjęciem w/w 

regulaminu. 

Data..................      Podpis............................. 




