
 

Regulamin zajęć na Basenie  

 

Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Basenu. Regulamin jest 

wywieszony w widocznym miejscu obiektu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią  

i wyrozumiałość dla zasad stosowanych przez obsługę szatni, instruktorów i innych 

pracowników. 

§ 1 

Organizator 

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Basen Elemelek, Robert Gwóźdź, 

Kiczarowo 47G, Lipnik 73-110, NIP: 8541381905, REGON: 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. W przypadku zapisu na zajęcia dzieci – za uczestnika zajęć uważa się dziecko lub dziecko 

plus rodzic w przypadku, gdy są to zajęcia grupowe dla dzieci do lat 5. 

2. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. Zapisu osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej 

pełnej zdolności do czynności prawnych dokonują odpowiednio rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

3. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest podpisanie umowy 

oraz wpłata należności na konto wskazane przez Organizatora zajęć. Zapisu dokonuje się 

na wybrany semestr. Wpłatę uiszcza się zgodnie z obowiązującym cennikiem  

na rachunek bankowy Basenu Elemelek. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i opłata 

za zajęcia – minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

4. Wstępne zgłoszenie dokonuje się telefonicznie pod numerem tel.: 735 488 108  

lub mailowo na adres: elemelek.basen@gmail.com. Na podpisanie umowy zapraszamy 



do Biura Basenu Elemelek przy ul. Leśnej 1 w Lipniku, 73-110 Stargard (należy wcześniej 

uprzedzić). 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dla kobiet w ciąży i Aqua Aerobicu jest zakup 

karnetu na 4/8 wejść według obowiązującego cennika. 

6. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć nauki i doskonalenia pływania należy podpisać 

umowę oraz niezbędne oświadczenia w zależności od rodzaju zajęć: 

• Oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka  

w zajęciach na basenie poprzedzone konsultacją z lekarzem pediatrą – dla 

wszystkich dzieci niezależnie od wieku. 

• Oświadczenie o braku przeciwskazań uczestnictwa w zajęciach rodziców 

biorących udział w zajęciach z dzieckiem do lat 5. 

• Oświadczenie rodzica o odpowiedzialności za dziecko podczas zajęć grupowych 

z rodzicami. 

• Osoby dorosłe dokonując zgłoszenia na kursu nauki pływania deklarują tym 

samym brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. 

7. Przed rozpoczęciem zajęć z Aqua Aerobicu lub zajęć Moje 9 miesięcy dla kobiet w ciąży 

należy: 

• Osoby dorosłe dokonując zgłoszenia i zakup imiennego karnetu na zajęcia Aqua 

Aerobicu deklarują brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  

w zajęciach. 

• Kobiety w ciąży zobligowane są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza 

prowadzącego ciążę o możliwości korzystania z zajęć w wodzie –  

Moje 9 miesięcy. 

§ 3 

Opłaty 

1. Gwarancją miejsca dla uczestnika nauki pływania w konkretnym dniu tygodnia i godzinie 

(po wcześniejszym uzgodnieniem z Biurem Basenu Elemelek) jest wpłata należności na 

konto wg. podanego cennika z tytułem przelewu: Imię i nazwisko dziecka, dzień tygodnia 

i godzina zajęć. 

2. Możliwość opłaty semestralnej zajęć nauki pływania w dwóch ratach – pierwsza przed 

rozpoczęciem pierwszych zajęć następna najpóźniej przed rozpoczęciem 9 zajęć nauki 



pływania (połowa cyklu szkoleniowego). Częstotliwość opłat należy zadeklarować 

podczas podpisania umowy (semestralnie lub kwartalnie). 

3. Umowa jest podpisywana na semestry: jesienny i wiosenny (dodatkowo wakacyjny). 

4. W przypadku zapisów na kontynuację zajęć nauki pływania, rodzic powinien 

zadeklarować chęć dalszego uczestnictwa dziecka w kolejnym kursie, najpóźniej 3 

tygodnie przed końcem trwania obecnego semestru. Gwarancją uczestnictwa  

w kolejnym kursie jest wpłata należności za zajęcia najpóźniej 7 dni przed ich 

rozpoczęciem - dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej www.elemelek-

stargard.pl w zakładce basen. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo 

wpisania nowych osób w wolne miejsca w danej grupie wiekowej. 

5. Zorganizowanie poszczególnej grupy zajęciowej jest możliwe dopiero przy zapisaniu się 

minimum 50% wymaganej liczby osób. Jeśli skład już istniejącej grupy zmniejszy się 

poniżej wymaganych 50%, grupa może zostać rozwiązana lub może zostać zmieniony jej 

rodzaj – co może mieć wpływ na cenę zajęć.  

6. Karnet zajęć z Aqua Aerobicu lub zajęć dla kobiet w ciąży ma ważność jeden miesiąc. 

Karnet upoważnia do korzystania z oferty stałej w określonym dniu tygodnia i godzinie 

zajęć.  

7. Opłata za karnety pobierana jest „z góry” według cennika. Basen Elemelek nie zwraca 

niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w 

trakcie jak i po zakończeniu ważności karnetu. 

8. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup karnetu lub zajęć semestralnych 

nauki pływania należy zgłosić takie żądanie mailowo na adres 

elemelek.basen@gmail.com, telefonicznie pod numerem tel.: 735 488 108 lub osobiście 

w terminie do 7 dni od dokonania płatności.   

9. Dokonanie opłaty za jakiekolwiek zajęcia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższego Regulaminu. 

  

http://www.elemelek-stargard.pl/
http://www.elemelek-stargard.pl/


§ 4 

Postanowienia ogólne zajęć 

1. Czas trwania zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania objętych jednym semestrem 

wynosi  - 18 lekcji. 

2. Karnet na zajęcia z Aqua Aerobicu oraz dla kobiet w ciąży obejmuje karnet na 4 lub 8 

wejść. 

3. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu. 

4. Czas trwania lekcji dla dzieci do około 5-tego roku życia z rodzicem lub grupowe dla 

dzieci około 5-6 lat wynosi 30 minut. 

5. Zajęcia dzieci w wieku powyżej 6 lat oraz zajęcia nauki pływania dla dorosłych trwają 45 

min. 

6. Do około 5-tego roku życia w zajęciach wraz z dziećmi obowiązkowo uczestniczy rodzic 

lub opiekun prawny. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej 

ręki. 

7. Dzieci, które ukończyły 4-ty rok życia mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie pod 

wyłączną opieką instruktora, z zastrzeżeniem pkt. 8. 

8. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni oraz na terenie basenu odpowiedzialność ponoszą 

rodzice.  

9. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie. 

10. Obowiązkiem opiekuna dziecka jest doprowadzić je na zajęcia, przygotować do zajęć i 

odebrać po ich zakończeniu. 

11. Dzieci do 3-go roku życia na zajęcia z nauki pływania należy wyposażyć w specjalną 

pieluszkę do wody.  

12. Dorośli oraz dzieci powyżej 3 lat uczestniczą w zajęciach w czepku – z wyłączeniem osób 

o krótkich włosach.  

13. Na zajęcia należy przychodzić 5 minut wcześniej, aby w momencie ich rozpoczęcia 

instruktor mógł wprowadzić całą grupę jednocześnie do hali basenowej. Spóźnienia na 

zajęcia nie powodują przedłużania czasu ich trwania. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, nie gwarantuje 

prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora. 



15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego instruktora jest surowo 

zabronione. 

16. Uczestnicy zajęć winni przestrzegać wymaganych na pływalni zasad bezpieczeństwa, 

respektować uwagi instruktorów, a opiekunowie zachować szczególną pieczę nad 

dzieckiem. 

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego 

zajęcia oraz zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt. 

18. Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania, jeśli dziecko 

wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża 

bezpieczeństwu pozostałym kursantom. 

19. Basen Elemelek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w 

innych pomieszczeniach podczas zajęć. 

 

§ 5 

Nieobecności 

1. Dopuszcza się możliwość odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć. Odwołanie musi 

nastąpić najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzającego odwoływane zajęcia. 

Późniejsze zgłoszenie skutkuje utratą jednostki lekcyjnej.  

2. Zgłaszanie nieobecności odbywa się przez wysłanie SMSa z imieniem i nazwiskiem 

dziecka oraz dzień i godzinę zajęć. Po wysłaniu SMSa otrzymują Państwo potwierdzenie 

odczytania wiadomości.  

3. Nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej zmniejszenia. 

4. Odrabiane zajęcia mogą odbywać się z innym instruktorem w terminach 

zaproponowanych przez Biuro Elemelek Lipnik.   

5. Możliwe jest odrobienie w semestrze 3 (trzech) właściwie zgłoszonych zajęć. 

6. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr. 

7. Zajęcia wskazane do odrobienia (już umówione), a następnie odwołane bądź 

niewykorzystane nie podlegają powtórnemu odrobieniu. 

8. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika (hospitalizacja, złamania, przewlekłe 

choroby) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a część wniesionej opłaty za 

karnet, może być przeniesiona na kontynuację nauki pływania w innym terminie 



wskazanym przez Biuro Basenu Elemelek w miarę możliwości organizacyjnych. Należy 

zgłosić w formie pisemnej nieobecności wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

9. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od Organizatora (przerwa 

techniczna, awaria itp.). W takich sytuacjach semestr zostaje przedłużony. Zalecamy 

sprawdzać telefony komórkowe przed zajęciami – w razie potrzeby będziemy wysyłać 

wiadomość tekstową. 

 

§ 6 

Dodatkowe informacje 

1. Przed przystąpieniem do kursu Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka podpisują: 

• Zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuję go, 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm.), 

Wyrażają tym samym zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez 

wykonywanie zdjęć i filmów w środowisku wodnym oraz zamieszczanie zdjęć na stronie 

internetowej Basenu Elemelek, FB i w innych środkach masowego przekazu. 

2. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadania polisy 

ubezpieczeniowej NNW. 

3. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu Organizator może odmówić przyjęcia 

na zajęcia. 

4. Basen Elemelek zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej: www.elemelek-stargard.pl 

– zakładka basen. 

5. W zakresie nieunormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


