REGULAMIN ZAJĘĆ
AKADEMII PŁYWANIA SZKRAB
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Przed przystąpieniem do kursu należy skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań
do uczestnictwa dziecka w zajęciach pływania i złożyć na tej podstawie pisemne oświadczenie.
Uczestników zajęć obowiązuje zapisanie się na zajęcia.
Kurs obejmuje 10 zajęć – podzielony jest na 2 cykle.
Na każdy cykl przypada 1 karnet po 5 zajęć, przy czym pierwsza lekcja kursu jest płatna osobno (25zł).
Na kolejne wejścia obowiązują karnety – 4 zajęcia (100 zł) oraz 5 zajęć (125 zł).
Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wykupieniu karnetu na Akademię Pływania Szkrab w kasie
Krytej Pływalni.
Kasjer na podstawie karnetu wydaje transponder każdej osobie na 10 min przed rozpoczęciem zajęć
wpisanych na karnecie.
Karnetów nie wolno odstępować ani odsprzedawać.
Cena lekcji obejmuje wejście rodzica (opiekuna) z dzieckiem na 1h 30 minut na pływalnię, w tym:
 45 min zajęć z instruktorem (30 min. zajęć w wodzie),
 45 min. dla malucha i rodzica (opiekuna).
W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć Organizator nie dokonuje zwrotów kosztów za karnet.
Istnieje możliwość odrobienia 1 lekcji - Instruktor wyznacza termin odrabiania zajęć.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 min. przed ich rozpoczęciem. Jest
to czas potrzebny na przebranie i przygotowanie malucha do zajęć oraz przyzwyczajenie do nowego
otoczenia.
W zajęciach biorą udział dzieci od 3 m-ca do 4 roku życia. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy:
 startowa - grupa rozpoczynająca kurs po raz pierwszy,
 podstawowa,
 średniozaawansowana,
 zaawansowana.
Zajęcia prowadzone są w grupach na basenie do nauki pływania oraz w brodziku.
Opiekę nad dzieckiem w wodzie sprawuje 1 rodzic (opiekun).
Przed wejściem do wody opiekunowie zobowiązani są do skorzystania z natrysku.
Osoby znajdujące się na terenie basenu zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.
Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
Dzieci do lat trzech pływają w specjalnych pieluszkach przeznaczonych do pływania, które zakupują
Państwo we własnym zakresie. Po zajęciach nie wolno zdejmować dzieciom pieluch w basenie ani
w jego bezpośredniej bliskości.
Na terenie pływalni (basen i szatnie) można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (czyste
klapki), dotyczy to również dzieci chodzących.
Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie).
Poruszanie się z niemowlęciem na obszarze basenu i przebieralni wymaga zachowania szczególnej
ostrożności, zalecane jest korzystanie z nosidełek (fotelików samochodowych).
Dzieci umiejące chodzić muszą przebywać na terenie obiektu pod kontrolą rodziców (opiekunów).
Fotografowanie oraz filmowanie zajęć wymaga zgłoszenia prowadzącemu zajęcia.
Karmienie dzieci i niemowląt nie może odbywać się na terenie niecki basenowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników
na basen.
Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni w Kłodzku, a także z
Regulaminem zajęć Akademii Pływania Szkrab i do ich przestrzegania.

