
Regulamin zajęć AQUA Joga w Szkole Pływania Barabasz na pływalni  Akwarium 

 1. Uczestniczka zajęć AQUA  Joga zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem zajęć
 2. Liczba uczestników maksymalnie: AQUA Joga  do 10osób.
 3.Płatność za zajęcia dokonywana  w miesiącu  poprzedzającym rozpoczęcie zajęć wyłącznie na nr  rachunku bankowego Szkoły
 71 1140 2017 0000 4402 0488 1381( w tytule przelewu  proszę o  podanie wybranych zajęć z określeniem  numeru kursu,  godz.
dnia , miesiąca oraz pływalni )
 4. Informacje dotyczące  zapisów  pod nr tel 604 512 889, 663793893 lub na stronie Szkoły ( zapisy edytor zgłoszeń, )
 6. Zajęcia odbywają się w  następujących dniach w m-cu kalendarzowym  :
niedziela od godz.              16.00 do 17.00 
                                            17.00 do 18.00
Aqua joga dla dzieci i rodziców 18.00 do 19.00
                      
 Cennik :
      koszt 1 zajęć  25 zł od osoby    w   m-cu    kalendarzowym  np. ( 25 zł x 4  niedziele =100zł)
    
Płatność  za zajęcia  na konto bankowe: 71 1140 2017 0000 4402 0488 1381
7. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest  po uiszczeniu  przed pierwszymi   zajęciami w m-cu kalendarzowym z góry pełnej kwoty
za zajęcia na  rachunek bankowy szkoły  podane  w zakładce kontakty.
8. Istnieje możliwość dołączenia  do grupy  w trakcie  m-ca  kalendarzowego. Dołączenie do  grupy uzależnione jest od  liczebności
grupy  oraz po uzgodnieniu z  przedstawicielem szkoły Martą Wojtas 604 512 889 ,663793893.
9. Na bazie   uiszczonej  i  zaksięgowanej   kwoty na rachunek bankowy szkoły jest  sporządzona lista  uczestników grupy,  która
upoważnia do udziału w zajęciach.
10 Instruktorka przez każdymi zajęciami zobowiązana  jest do sprawdzenia  listy obecności na zajęciach.
11.Uczestniczka zajęć zobowiązana  jest do wykonywania poleceń instruktora, prowadzącego zajęcia oraz dbanie o sprzęt używany
w trakcie zajęć.
12.Cena  obejmuje  do 60 minut zajęć Aqua Joga  do 20 min pobytu na basenie  w tym z przeznaczeniem na osuszenie, przebranie i
zdanie transpondera  przy kasie.( Akwarium )
13.Uczestniczka zajęć wchodząca na zajęcia aqua  joaga zobowiązana jest do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu
uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie ( po zajęciach) w kasie pływalni.
14. Kobieta  w  ciąży  zobowiązana  jest  do  przedstawienia  instruktorce  przed  zajęciami  zaświadczenia  lekarskiego  z  którego
jednoznacznie wynika,  iż może  uczestniczyć w zajęciach aqua  joga  i nie ma  przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w basenie .
15.zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
16. Nie ma możliwości przepisania   zajęć  na inny  termin .
17. Szkoła ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej  niezależnych.(  awarie itp., w tych  przypadkach dokonane wpłaty za
zajęcia zostają przesunięte i nie przepadają)
18. Z uwagi na stan epidemii COVID 19  jeżeli zajęcia  zostają odwołane na  podstawie decyzji Rządu dokonana wpłata  za  zajęcia
nie przepada
19.  W  zajęciach mogą brać udział jedynie kursanci zdrowi,niemający  objawów chorobowych , sugerujących  chorobę zakaźna.
zgodnie z pisemnym oświadczeniem  uczestnika zajęć.
20.W okresie 14 dni przed rozpoczęciem  zajęć nie powinna  zamieszkiwać z osobą  przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych
21.Uczestniczka  zajęć powinna   dostosowywać się do poleceń instruktorów  i przestrzegać i dostosowywać się do obowiązujących
regulaminów. W Szkole Pływania Barabasz oraz zasad obowiązujących na terenie  pływalni, Akwarium , 
22 W trakcie   przebywania na terenie  pływalni Akwarium , wymagane są maseczki lub inna osłona twarzy (  na korytarzach do
wejścia do szatni oraz od momentu wyjścia z szatni)
23 Konieczne jest przestrzeganie regulaminu i higieny w związku z zagrożeniem COVID 19.
24 . Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez
instruktora  oraz  regulaminu  obiektu.
25.Szkoła  nie  odpowiada  za  wartościowe  przedmioty  pozostawione  w  szatni  
26 Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin.
27.  Zakup  zajęć  AQUA Joga  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
28. Uczestniczka zajęć na pierwsze zajęcia dostarcza instruktorce następujące dokumenty (  regulamin zajęć, umowa -zgłoszenia na
zajęcia )

                                                                                          ……………………………………………..
                                                                                                               podpis uczestnika


