
Regulamin Szkoły Rekin

ORGANIZATOR 

Basen Krakowiskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Wysłouchów 34a 
Organizator: Szkoła Rekin Agnieszka Leńczowska-Tomaszewska, Andrzej Tomaszewski s.c.,
ul. Zdunów 18D/17, 30-428 Kraków, NIP 679 318 82 88 

Basen Krakowiskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, os. Kolorowe 29b 
Organizator: Agnieszka Leńczowska – Tomaszewska Champion, ul. Rzeźnicza 7/1, 31-540 
Kraków, NIP: 945-193-99-13

Basen przy SP 158, ul. Strąkowa 3a
Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga, ul. Filipa Eisenberga 4
Organizator: Andrzej Tomaszewski Ekocity, ul. Szuwarowa 4/46, 30-382 Kraków, NIP 
6762061351

ZDROWIE, UBEZPIECZNIE

1. Przed rozpoczęciem zajęć należy złożyć oświadczenie,  iż stan zdrowia Uczestnika jest
dobry  i  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału  w zajęciach  nauki
pływania.

2. Oświadczenie  jest  składane  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  checkboxa  przy
wypełnianiu formularza zgłoszeniowego

3. Uczestnicy  kursów  nauki  oraz  doskonalenia  pływania  nie  są  ubezpieczani  przez
Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków

PANEL KURSANA ONLINE

4. Każdy kursant po przypisaniu do grupy dostaje login i hasło do inywidualnego konta w
panelu kursanta online.

PŁATNOŚCI

5. Uczestnik  (opiekun  Uczestnika)  dokonuje  opłaty  za  cały  semestr  z  góry  (ilość
zaplanowanych zajęć przez Organizatora w semestrze x kwota za 1 zajęcia)   Płatność
dokonywana jest najpóźniej przed drugimi zajęciami. Inny termin płatności jest możliwy
tylko po  wcześniejszym ustaleniu  z  Organizatorem (lub  jeśli  Organizator  ustali  inny
termin płatności)

6. W  przypadku  rozpoczęcia  zajęć  w  trakcie  trwania  semestru  kwoty  za  semestr  są
wyliczane od momentu pierwszych zajęć do ostatnich zajęć w danym semestrze.

7. Pierwsze  zajęcia  w  semestrze  to  pierwszy  termin  zajęć  ustalony  z  Organizatorem.
Nieobecność  na  pierwszych  zajęciach  musi  być  zgłoszona  w  taki  sam  sposób  jak
nieobcność na pozostałych zajęciach

8. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości dokonywania płatności za część zajęć,
za wybrane zajęcia. Po uzgodnieniu z organizatorem możliwa jest płatność w 2 ratach

9. Kwoty za poszczególne semestry są dostępne w Panelu Kursanta online

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE PŁYWANIA

10. Uczestnik  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  14-dniowego  okresu
wypowiedzenia



11. Informacja o wypowiedzeniu umowy powinna zostać wysłana mailem na adres mailowy :
biuro@szkolarekin.pl . Obowiązuje 14 – dniowy okres wypowiedzenia, który  liczy się od
dnia  następującego  po  dniu,  w  którym  Organizator  otrzymał  wypowiedzenie  drogą
mailową.

NIEOBECNOŚCI

12. Płatność  za   semestr  nie  może  być  pomniejszana  o  równowartość  zajęć  na  których
Uczestnik nie był obecny (nieobecności zgłoszone, których nie udało się odrobić oraz
nieobecności niezgłoszone). 

13. W  trwającym  semestrze  Uczestnik   ma  możliwość  odrobienia  maksymalnie  3
nieobecności.  Można  odrabiać  tylko  nieobecności  zgłoszone  najpóźniej  na  3  godziny
przed rozpoczęciem zajęć.

14. Nieobecność na zajęciach zgłasza się tylko w Panelu Kursanta online
15. Nieobecności w danym semestrze można odrabiać najpóźniej do zakończenia trwającego

semestru.  Wyjątkiem są  nieobecność  na  kilku  (maksymalnie  3)  ostatnich  zajęciach  w
semestrze.  W tym przypadku możliwość  odrabiania  nieobecności  przenoszona jest  na
kolejny semestr.

16. Nieobecności odrabia się w innych grupach na podobnym poziomie umiejętności tylko
gdy na danych zajęciach jest wolne miejsce w grupie  (np.: ktoś z grupy w danym dniu
zgłosił nieobecność)

17. Termin odrabiania zajęć ustala w Panelu Kursanta online
18. Niezgłoszenie  nieobecność  na  umówionym terminie  odrabiania  zajęć  powoduje  utratę

możliwości odrobienia tych zajęć. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

19. Uczestnicy kursu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni
20. Wszyscy  uczestnicy  zajęć  zobowiązują  się  do  wykonywania  poleceń  oraz  ćwiczeń

zadanych przez instruktora
21. Dziecko, które nie stosuje się do poleceń instruktora, ma problem ze skupieniem się, nie

chce wykonywać ćwiczeń, przeszkadza i po rozmowie z opiekunami nie poprawi swojego
zachowania  może  zostać  usunięte  z  zajęć  lub  może  zostać  zaproponowana  lekcja
indywidualna.

22. Przed wejściem do przebieralni należy z kasy odebrać zegarek magnetyczny / kluczyk do
szafki,  po  skończonych  zajęciach  należy  obowiązkowo oddać  zegarek  magnetyczny  /
kluczyk do kasy.

23. Uczestnicy  kursu  oraz  rodzice  wchodzący  do  przebieralni,  zobowiązani  są  do
pozostawienia okrycia wierzchniego oraz obuwia (w reklamówce) w szatni przy kasie.
Parasole należy zostawić w przeznaczonym do tego koszu

24. Do przebieralni  wolno  wchodzić  tylko  w  czystych  klapkach.  W klapkach  nie  wolno
wychodzić na zewnątrz poza budynek basenowy 

25. Przed  rozpoczęciem  zajęć  dzieci  czekają  na  instruktora  w  przebieralniach  lub  pod
prysznicami

26. Prowadzący  zajęcia  przejmują  opiekę  nad  kursantami  od  momentu  odebrania  ich  z
przebieralni, spod prysznicy.

27. Po  zakończonych  zajęciach   uczestnicy  mają  15  min  na  przebranie  się,  wysuszenie
włosów oraz oddanie zegarka, kluczyka do kasy oraz na odebranie karnetu (jeśli karnet
został wydany).

28. Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania czepka
29. Chłopcy, mężczyźni nie mogą używać szortów (obowiązkowe są kąpielówki przylegające

do ciała)
30. Przed wejściem na halę basenową należy zostawić w szafce biżuterię, zegarki
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31. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  w  szatni,  szafce,
przebieralni

32. Ostatni posiłek należy spożywać na 1 – 1,5 godzi przed rozpoczęciem zajęć
33. Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskami oraz skorzystać z toalety  
34. Rodzice mają zakaz wchodzenia w ubraniu na halę basenową nie mogą czekać na dzieci

przy prysznicach (czekają na dzieci w przebieralniach). W trakcie zajęć można oglądać
zajęcia w wyznaczonym do tego miejscu (I piętro krzesełka na widowni przy kawiarni)

35. Po  zakończonych  zajęciach  (przed  rozpoczęciem  zajęć)  uczestnicy  zajęć  nie  mogą
korzystać z basenu, jaccuzi.  Wyjątkiem jest  sytuacja gdy rodzice lub uczestnicy zajęć
wykupią indywidualnie bilet na basen. 

36. Rodzice  dzieci  biorących  udział  w  kursie  nauki  pływania,  którzy  chcą  skorzystać  z
basenu zobowiązani są przed wejściem na basen do zakupienia biletu w kasie

37. W przypadku nie odbycia się zajęć (odwołania zajęć przez Organizatora)  Organizator
może podjąć decyzję o:
- przedłużeniu semestru o taką ilość zajęć jaka się nie odbyła 
- odbyciu się zajęć w innym terminie
- zwrocie płatności za odwołane zajęcia

38. W przypadku gdy Uczestnik zajęć odbiega umiejętnościami od pozostałych Uczestników
grupy Organizator może zaproponować termin dodatkowych zajęć w celu wyrównania
poziomu  umiejętności  ,  zmienić  termin  zajęć  (dołączenie  do  grupy  na  odpowiednim
poziomie umiejętności) lub zaproponować lekcje indywidualne.

39. W przypadku braku minimalnej ilości uczestników w grupie Organizator może rozwiązać
grupę lub zaproponować uczestnikom inny termin zajęć.
W  przypadku  rozwiązania  grupy  i  niemożności  zaproponowania  innego  terminu
Organizator zwróci uczestnikowi kwotę za niewykorzystane zajęcia

40. Opiekun  uczestnika  (pełnoletni  uczestnik)  zobowiązany  jest  przed  zakończeniem
semestru (Organizator wysyła ankietę mailową lub sms)  poinformować Organizatora o
kontynuacji  lub  o  przerwaniu  zajęć  w  kolejnym  semestrze.  W  przypadku  nie
poinformowania Organizatora o kontynuacji Uczestnik może zostać wykreślony  z listy
uczestników.  Informacja  o  kontynuacji  nauki  będzie  wysyłana  za  pomocą  ankiety  w
panelu kursanta online. 

41. W sytuacjach wyjątkowych (okresy epidemii,  pandemii)  należy dostosować się do
szczególnych wymogów nakładanych przez dyrekcję basenów

42. Niestosowanie  się  do  wymogów  nakładanych  przez  dyrekcję  basenu,
nieprzestrzeganie  regulaminu  zajęć  może  skutkować  rozwiązaniem  umowy  z
Uczestnikiem (opiekunem Uczestnika)


