REGULAMIN INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA
W PROGRAMIE „RYBKA”
1. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, zwany dalej MOSiR.
2. Uczestnicy kursu nauki pływania zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu indywidualnej nauki
pływania i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się u wybranego trenera (lista trenerów znajduje się
na stronie internetowej mosir.stalowawola.pl) oraz wykupieniu i doładowaniu karnetu odpowiednią kwotą wynikającą
z ilości zajęć i wielkości ćwiczącej grupy w kasie basenów krytych (standard, aquamax, VIP – koszt karty 20,00 zł, który
stanowi własność kupującego) z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Za lekcję indywidualnej nauki pływania "Rybka"
istnieje możliwość płatności karnetem (standard, auuamax i VIP) tylko i wyłącznie w przypadku, gdy na karnecie jest
zabezpieczona odpowiednia kwota.
4. Zajęcia odbywają się w grupach:
- jednoosobowej,
- dwuosobowych,
- trzyosobowych,
- czteroosobowych,
- pięcioosobowych.
5. Liczebność grupy na dany miesiąc kalendarzowy określana jest na podstawie ilości uczestników na pierwszych zajęciach
w danym miesiącu kalendarzowym i obowiązuję cały okres rozliczeniowy.
6. Uiszczana opłata za dany miesiąc kalendarzowy określana jest zgodnie z pkt. 5 Regulaminu indywidualnej nauki
pływania w programie „RYBKA” i wynosi:
- jedna osoba – 50 zł,
- grupa dwuosobowa – 40 zł, od każdego uczestnika razy ilość planowanych zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
- grupa trzyosobowa – 35 zł, od każdego uczestnika razy ilość planowanych zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
- grupa czteroosobowa – 30 zł, od każdego uczestnika razy ilość planowanych zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
- grupa pięcioosobowa – 25 zł, od każdego uczestnika razy ilość planowanych zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
7. Istnieje możliwość dołączenia do istniejącej grupy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego za pisemną zgodą
wszystkich uczestników. Opłata za każde zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 50 zł.
8. Należność za dany miesiąc kalendarzowy należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć w kasie basenów krytych.
Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wydania lub doładowania karnetu wstępu na zajęcia
nauki pływania w programie Rybka.
9. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej pomniejszenia.
10. W sytuacji niezrealizowania zajęć z przyczyn technicznych (awaria basenu, odwołanie zajęć) MOSiR zobowiązany
jest do przeprowadzenia zajęć w innym terminie, o czym zobowiązany jest poinformować swoją grupę dany instruktor.
11. Karnet nauki pływania w programie Rybka należy wykorzystać do końca danego miesiąca. Nie ma możliwości
przepisania zajęć na następny okres rozliczeniowy.
12. Wykupując karnet nauki pływania, kursant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wejściem na
pływalnię, rezerwacją toru, opłatą instruktora. Cena obejmuje 66 minut pobytu na pływalni, w tym 45 minut zajęć.
Po upływie 66 minut doliczana jest dopłata w kasie basenu według cennika usług.
13. Klienci wchodzący na zajęcia nauki pływania zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu
uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na pływalni (po zajęciach).
14. Opiekunowie wchodzący na zajęcia muszą wykupić wejście na pływalnię zgodnie z cennikiem pływalni.
15. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska.
16. Uczestnicy kursu zbierają się w holu pływalni 10 minut przed zajęciami i wchodzą na zajęcia wraz z instruktorem.
17. Osoba prowadząca zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do jego
poleceń i wskazówek.
18. Wnosząc opłatę za indywidualne zajęcia nauki pływania w programie Rybka uczestnik lub prawny opiekun deklaruje,
iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.
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