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REGULAMIN AKADEMII PŁYWANIA – „RYBKA”

1. Organizatorem zajęć  w Akademii  pływania  –  „RYBKA”  jest  POSIR  w Przemyślu,  zwany  dalej
Organizatorem lub POSiR. Strona internetowa Organizatora to: www.posir.pl.

2. Zajęcia odbywają się na obiekcie Krytej Pływalni ul. 22 Stycznia 8 w Przemyślu.
3. Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy Regulamin Akademii pływania – „RYBKA” oraz Regulamin

Pływalni i inne obowiązujące regulaminy.
4. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  zaakceptowanie  umowy,  stosownych  oświadczeń,

regulaminów oraz regulowanie opłaty za każdy miesiąc uczestnictwa.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć  dzieci od 6 roku życia (rocznikowo). 
6. Każde zajęcia na hali basenowej trwają 45 minut i odbywają się w wyznaczonej godzinie. Godzina

na którą wyznaczono zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali basenowej. Uczestnicy muszą
przybyć  15  minut  przez  zajęciami  w  celu  przygotowania  się  do  zajęć  –  przebrania  się  i
sprawdzenia obecności uczestników grupy.

7. Uczestnicy mają obowiązek: 
1) posiadać  - strój pływacki, czepek zakrywający włosy, obuwie zmienne – klapki zgodnie z

regulaminem pływalni oraz ręcznik.
2) wykonywać polecenia instruktora/trenera, szanować mienie, pomoce dydaktyczne.

8. Koszt opłaty za uczestnictwo w zajęciach zawarty jest w umowie. Płatność odbywa się w kasie
pływalni kartą płatniczą lub gotówką. Brak wpłaty wskazanej w umowie w określonym terminie
skutkuje skreśleniem uczestnika z zajęć.

9. W przypadku odwołania zajęć przez POSiR lub nie odbycia się zajęć z przyczyn wynikających z
działania sił wyższych czy zdarzeń losowych opłata za zajęcia zostanie przeniesiona na następny
miesiąc. 

10. Rezygnacja z zajęć po rozpoczęciu miesiąca przez Klienta niezależnie od przyczyn nie uprawnia
Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. Opłata za miesiąc w jakim nastąpiła rezygnacja –
nie podlega zwrotowi.

11. Za szkody wyrządzone przez dziecko w związku z uczestnictwem w zajęciach, odpowiedzialni są
rodzice lub opiekunowie. 

12. Samowolne oddalenie się od instruktora/trenera, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonanie poleceń, skutkuje udzieleniem upomnienia a w uzasadnionych przypadkach 
wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach  – tj. rozwiązaniem umowy z Klientem z przyczyn 
nie leżących po stronie Organizatora. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach  
z uwagi na okoliczności wskazane powyżej, opłata za zajęcia  nie podlega zwrotowi.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwo w zajęciach, bez zwrotu
należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego nie przestrzegania postanowień
umowy, regulaminu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach  przez Uczestnika lub Klienta.

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników zajęć lub/i  opiekunów lub/i
klientów,  oraz  za  zniszczenia  rzeczy  należących  do  uczestników,  a  dokonanych  przez  innych
uczestników.  Organizator  sugeruje,  aby  nie  przynosić  na  zajęcia  cennych  przedmiotów,  np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, biżuterii, zegarków itd. 

15. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i  nagrywanie dźwięku uczestników podczas
zajęć  oraz  umieszczanie  ich  na  stronie  internetowej,  innych  portalach  społecznościach  i  w
siedzibie  Organizatora  dla  celów  promocyjnych.  Klient  przyjmuje  do  wiadomości,  że  obiekt
pływalni  jest  monitorowany, co powyższe nadto,  podyktowane jest koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa w miejscu wykonania zajęć. 
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