
Regulamin zajęć aqua aerobiku, aqua bike organizowane na pływalni Wodna Nuta
w Opolu

1. Organizatorem zajęć  aqua aerobiku jest  Szkoła  Pływania  Barabasz Artur Pokorny
Opole ul. Ozimska 48B.

2.  Uczestnik  zajęć  aqua  aerobiku,  aqua  bike  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się
i   przestrzegania treści regulaminu zajęć oraz pływalni.

3. Wykupienie zajęć równoznaczne jest z akceptacją postanowień zawartych w regulaminie.

4. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba , która podpisała umowę zgłoszenia, oświadczenie
i  regulamin  zajęć  oraz  posiada  zdolności  do  wykonywania  ćwiczeń  wysiłkowych
w wodzie i dokonała wpłaty za zajęcia przez siebie wybrane.

5. Uczestnikiem zajęć aqua aerobiku może zostać osoba pełnoletnia u której nie występują
przeciw wskazania do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie.

6.  Warunkiem uczestnictwa  w zajęciach  osób  niepełnoletnich  jest  dostarczenie  trenerce
prowadzącej zajęcia zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

7.  Zapisy  na  zajęcia  przez  edytor  zgłoszeń na  znajdują  się  na  stronie  Szkoły  Pływania
Barabasz.

8.  Rezerwując zajęcia przez edytor zgłoszeń należy podać nr zajęć oraz nazwę pływalni
wg. harmonogramu umieszczonego na stornie internetowej.

9.  Po  otrzymaniu  informacji  potwierdzającej  przyjęcie  na  zajęcia  następuje  rezerwacja
terminu i miejsca. Uczestnik zobowiązany jest o dokonanie wpłaty w terminie 2 dni za
zajęcia do  Szkoły Pływania Barabasz Artur Pokorny na kontonr:1 1140 2017 0000
4402 0488 1381

10. Ilość miejsc w grupieograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.

11.  Kursantka lub kursantzobowiązanisądo uczestniczenia w wybranychprzez siebie zajęć
i terminóww danym miesiącu.

12.  Cennik  zajęć  dostępny jest  na  stronie  internetowej  Szkoły Pływania  Barabasz.Artur
Pokorny .

13. Cena obejmuje do 80 min pobytu na basenie z wejściem i wyjściem w tym 60 min. zajęć
treningowych  aqua  aerobiku,  aqua  bike.  Po  przekroczeniu  czasu  zostanie
naliczonadodatkowa opłata zgodnie z cennikiem pływalni.

14. Na bazie uiszczonej i zaksięgowanej kwoty na rachunek bankowy Szkoły Barabasz jest
sporządzana lista uczestników grupy, która upoważnia do udziału w zajęciach.

15. Trenerka przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca zobowiązana jest do pobrania od
uczestników zajęć umowy -zgłoszenia oświadczenia i podpisanego regulamin zajęć .

16. Przed każdymi zajęciami sprawdzana jest lista obecności uczestników zajęć.



17. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przychodzić około10 min wcześniej przed zajęciami ,
w celu odebrania od trenerki kluczyka do szafki basenowej.

18.  Po  22  każdego  miesiąca  realizowane  są  zapisy  przez  edytor  zgłoszeń  na  następny
miesiąc, liczy się kolejność zgłoszeń.

19.  Liczba uczestników na torze do 10 osób.

20. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego ( cena biletu wynosi 40,00zł) gdy
w grupie jest wolne miejsce.

21.  Uczestniczka zajęć zobowiązana jest do wykonywania poleceń trenera prowadzącego
zajęcia oraz dbanie o sprzęt używany w trakcie.

22.  Kobieta  w ciąży  przed zajęciami  zgłasza  fakt  trenerce  i  przedstawia  zaświadczenie
wyrażające  zgodę  lekarza  prowadzącego z  którego jednoznacznie  wynika,  że  nie  ma
przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w basenie.

23. Z uwagi na stan epidemii Covid 19 jeżelizajęcia zostają odwołane na podstawie decyzji
Rządudokonane wpłaty za zajęcia nie przepadają i odbędą się w innym terminie .

24. Nie ma możliwości przepisania zajęć niewykorzystanych na następny m-c.

25. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do
programu  i  instrukcji  zalecanych  przez  trenerów  lub  obsługę  pływalni.
26.Szkoła  nie  odpowiada  za  wartościowe  przedmioty  pozostawione  w  szatniach.
27.Szkoła  zastrzega sobie  prawo zmiany regulaminu,  cennika,  grafiku  zajęć,  redukcji
liczby godzin.

28.  W  przypadku  złego  samopoczucia  w  trakcie  zajęć  należypowiadomić  trenera
prowadzącego i wyjść z niecki basenu ( jeśli to możliwe ) .

29.  Organizator  zajęć  aqua  aerobiku  zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  zmian
w regulaminie i o ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani na stronie SP
Barabasz.

30.  Zajęcia  opuszczone przepadają i  nie należy się  za nie  zwrot,  wyjątkiem jest  zgoda
właściciela (po odpowiednim udokumentowaniu) na możliwość odrobienia zajęć.

31.  Uczestnik  zajęć  wyraża  zgodę  do  używania  swojego  wizerunku  do  celów
marketingowych ( zdjęcia na stronę SP Barabasz), natomiast  jeżeli  nie wyraża zgody
na  umieszczenie  swoich  zdję  na  stronie  proszony  jest  o  złożenie  pisemnego
oświadczenia.

                                                                                                                  Artur Pokorny


