
 
REGULAMIN GRUPOWEJ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA DZIECI  

I MŁODZIEŻY NA TERENIE PŁYWALNI „WODNIK” W GRÓJCU 
 

1.Organizatorem kursu nauki pływania jest GOS Mazowsze. 
2. Grupową nauką pływania objęte są dzieci w wieku od 5 lat. 
3. Przed rozpoczęciem kursu rodzic zobowiązany jest do podpisania 
formularza, w którym informuje, że stan zdrowia dziecka pozwala w pełni 
na uczestniczenie w zajęciach. 
4. Grupę może tworzyć od 6 osób o podobnym stopniu umiejętności 
pływania oraz podobnym wieku. Zajęcia prowadzone są w basenie 
rekreacyjnym oraz w basenie sportowym. 
5. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za 
zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
6. Zajęcia grupowe odbywają się według uzgodnionego harmonogramu. 
Korzystanie z zajęć umożliwia karnet nauki pływania. Karnet jest ważny 
wyłącznie w okresie podanym podczas zakupu. Czas jednej lekcji wynosi 
45 min. w wodzie plus czas na przebranie, łącznie 66 min.. Za 
przekroczony czas pobytu na pływalni dopłata zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 
7. Odpowiedzialność za pobyt dziecka w szatni przed i po zajęciach w 
wodzie ponosi opiekun. 
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia. 
9. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego instruktora 
jest zabronione. 
10. Uczestnicy muszą posiadać stroje kąpielowe, czepki oraz okulary. 
11. W przypadkach nieobecności nie istnieje możliwość odrobienia zajęć. 
12. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – 
awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp.) Organizator kursu zobowiązuje 
się zrealizować te zajęcia w innym terminie o czym będzie informować 
kursantów telefonicznie lub mailem. 
13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie 
prawni. 
14. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania 
organizator nie zwraca dokonanej wpłaty. 
15. Na żądanie zainteresowanych organizator wystawia fakturę za 
uczestnictwo w kursie. 
16. Wpłaty za zajęcia dokonuje w kasie pływalni. 
17. Zapisanie się na kurs i jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją 
wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania oraz 
regulaminów pływalni. 
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