
Regulamin nauki Pływania Aquapark Radom  

I sesja  wrzesieo – grudzieo 2019r. 

1. Kurs nauki lub doskonalenia pływania dla dzieci odbywa się na basenie sportowym                      

w Aquaparku Radom w określonych sesjach programowych, zgodnie z umiejętnościami 

uczestników . 

2. Każda sesja ma określoną liczbę zajęd, prowadzonych według programu nauki pływania, 

zgodnych z terminarzem. 

3.  W sesji wrzesieo – grudzieo 2019r. zajęcia odbywają się w następujących terminach: 

 

 Grupa I poniedziałek godz. 18:00, środa godz. 17:00;  

 Grupa II wtorek, czwartek godz. 18:00;  

 Grupa III środa, piątek godz. 18:00; 

 Grupa IV wtorek, czwartek godz. 17:00; 

 Grupa V sobota godz. 11:00 niedziela godz. 10:00 

 

4. Płatnośd za kurs nauki pływania , konkretnie wybranej grupy dokonywana   jest  w kasach 

basenowych Aquapark Radom. 

5.  Nie ma  możliwości zmian grup podczas trwania sesji z wyjątkiem gdy organizator stwierdzi, że 

istnieje taka możliwośd i wyrazi na to zgodę. 

6. W przypadku zapisania dziecka na dwudniowy system nauki pływania - dwa razy  

w tygodniu - nie ma możliwości zmiany na jednodniowy system nauki pływania - raz  

w tygodniu. 

7. W kursie może wziąd udział dziecko w wieku od 6 do 18 roku życia, za zgodą rodzica/opiekuna 

prawnego. 

8. Lekcja pływania w wodzie trwa 60 minut (45min. Na basenie sportowym oraz 15 min. Zabawy 

na basenie rekreacyjnym). Uczestnik kursu otrzymuje pasek z transponderem, z którym może 

przebywad 90 minut w strefie pływalni od momentu przejścia przez bramki kas do chwili jego 

rozliczenia na kasach basenowych. Przekroczenie tego czasu wiąże się z dopłatą za każda 

minutę przekroczonego czasu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Aquaparku. 

9. Rodzice i prawni opiekunowie nie mogą przebywad na basenie podczas prowadzenia zajęd 

nauki pływania dla dzieci, a w zmienionym obuwiu mogą wejśd z dzieckiem do szatni i poczekad 

do rozpoczęcia zajęd na niecce basenowej. 

10. Do momentu rozpoczęcia zajęd i po zajęciach za dziecko na niecce basenowej i w przebieralni 

odpowiada rodzic ( prawny opiekun ). 

11. Z lekcji nauki pływania może korzystad tylko ta osoba, która wcześniej dokonała wpłaty za całą 

ilośd godzin sesji, a jego nazwisko widnieje na liście wybranej grupy. 

12. Płatnośd za sesję powinna byd dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu  w całości  lub w 

dwóch ratach. 

13. W przypadku płatności ratalnej uczestnik ma prawo kontynuowad naukę pływania tylko wtedy 

gdy płatnośd II raty jest dokonana  w całości w wyznaczonym, przez organizatora  terminie. 

14. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nauki pływania istnieje możliwośd ich 

odrobienia  na innych grupach danej sesji po uprzednim ustaleniu z koordynatorem zajęd.  

15. Istnieje możliwośd odrobienia niewykorzystanych zajęd w pierwszym miesiącu II sesji nauki 

pływania. Warunkiem odrobienia niewykorzystanych zajęd na kolejnej sesji  jest jej opłacenie. 

16. Odrabiad zajęcia mogą tylko osoby, które są zapisane na szkółkę, Inne osoby nie mogą odrabiad 

zajęd w zastępstwie za nieobecnych uczniów. 

17. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane 

godziny zajęd. 



18. W razie odwołanych zajęd, z winy organizatora ,cykl wydłuża się o ilośd nieodbytych lekcji. 

19. W przypadku małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości 

grup, zmiany ich składów i godzin rozpoczęcia zajęd. 

20. Dla własnego bezpieczeostwa oraz efektywnego korzystania z lekcji, pływający powinni 

stosowad się do uwag instruktora prowadzącego zajęcia oraz ratownika. 

21. Osoby korzystające z nauki pływania powinny posiadad czepek i okulary ochronne. 

22. Organizatorzy zajęd nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie uczestnika zajęd,  

pozostawione w szatni, na basenach oraz w całej strefie pływalni. 

23. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się oraz zapoznania swojego dziecka                          

i przestrzegania regulaminu nauki pływania oraz regulaminu Aquaparku w Radomiu. 

24. Opłacenie kursu nauki pływania jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu nauki pływania oraz 

regulaminu Aquaparku w Radomiu. 

25. Wszelkie Paostwa uwagi oraz wnioski będą rozpatrywane przez osoby odpowiedzialne za 

zajęcia nauki pływania. 

 

Terminy 

wrzesień – grudzień 2019r. 

 

I RATA DLA WSZYSTKICH GRUP WYNOSI 325zł 
 

 Grupa I :   poniedziałek godz. 18:00, środa, godz. 17:00 

Termin:  16.09 – 11.12.2019 

25 godzin                  koszt:  625 zł   

Płatnośd II raty:           23.10.2019r. (300zł.)  

 Grupa II:   wtorek, czwartek godz. 18:00 

Termin:  17.09 – 12.12.2019 

26 godzin                    koszt:  650zł  

 Płatnośd II raty: 24.10.2019r. (325zł.)  

 Grupa III:  środa, piątek godz. 18:00 

Termin:  18.09 – 13.12.2019 

25 godzin                                   koszt:  625 zł   

Płatnośd II raty: 25.10.2019r. (300zł.)  

 Grupa IV:  wtorek, czwartek godz. 17:00 

Termin:  17.09 – 12.12.2019 

26 godzin                    koszt:  650zł    

Płatnośd II raty: 24.10.2019r.  (325zł.) 

 Grupa V:  sobota godz. 11:00, niedziela godz. 10:00 

Termin:  21.09– 08.12.2019 

24 godzin                      koszt: 600 zł  

Płatnośd II raty: 27.10.2019r.  (275zł.)  

 

 

Uwagi: Dni, w których zajęcia są odwołane: 01.11.2019r, 

11.11.2019r.                 

 



 

 

Radom, dnia………………………………. 

 

Ja niżej podpisany, przyjęłam/przyjąłem do wiadomości treśd regulaminu nauki 
pływania w Aquaparku w Radomiu, i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania oraz zapoznania dziecka z obowiązującym 
regulaminem 

 
 
 

…………..………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W LEKCJACH NAUKI 
PŁYWANIA 

 
 
Ja niżej podpisany , wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ 

podopiecznego………………………………………………………………………… 
W zajęciach  nauki pływania organizowanej przez Aquapark w Radomiu,  w sesji 

wrzesieo  - grudzieo 2019. 
 
 
 
 
 
Radom , dnia……………………………     ……………………………… 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


