Regulamin zajęć pływania z niemowlętami

1. Przed rozpoczęciem zajęć rodzice lub opiekun mają obowiązek dostarczenia oświadczenia
lekarskiego o przeciwwskazaniu do uczestniczenia dziecka w zajęciach na basenie.
2. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.
3. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wstępu na teren obiektu.
4. Na terenie przebieralni i basenu można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (klapki).
5. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy spotykają się w miejscu wyznaczonym przez instruktora.
6. Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń instruktora podczas przebywania w wodzie.
7. Przed wejściem do wody instruktor ma obowiązek sprawdzenia obecności.
8. W razie nieobecności uczestnik ma prawo do odrobienia jednych zajęć w ramach karnetu, po
wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.
9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym:
biegać wokoło basenu; hałasować i zaśmiecać obiektu.
10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń
prowadzącego.
11. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
12. Odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
13. Dzieci umiejące chodzić muszą przebywać na terenie obiektu pod ścisłą opieką rodziców lub
prawnych opiekunów.
14. Rodzic lub Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.
15. Podczas wchodzenia do wody i wychodzenia z niej należy zachować szczególną ostrożność.
16. Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodach z dzieckiem na ręku jest zabronione.
17. W wodzie przebywa z dzieckiem tylko jeden rodzic lub opiekun.
18. Dziecko przebywające w wodzie musi posiadać pielucho-majtki dla dzieci pływających.
19. Jednostkowy czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 min.
20. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od nas (awaria
systemu ciepłowniczego, brak wody itp.)
21. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na
basen.
22. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grup w przypadku zbyt małej ilości uczestników
po wcześniejszym powiadomieniu uczestników.
24. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona (min 8, max 15).
25. Zapewnieniem rezerwacji miejsca w danej grupie jest wcześniejsza wpłata na konto, w tytule
podając imię i nazwisko dziecka
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