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REGULAMIN ZAJĘĆ „SZKOŁA BOCIAN” 
 

1. Zajęcia prowadzone są w basenie rekreacyjnym Krytej Pływalni przez 
wykwalifikowanego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia tego 
rodzaju zajęć. 

2. Pod pojęciem zajęć rozumie się gotowość obiektu do świadczenia usługi, która polega na 
stałym zapewnieniu obsługi technicznej, kasowej, ratowniczej i instruktorskiej oraz 
mediów energetycznych. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania pieluszek do wody,  stroju kąpielowego, 
kąpielówek lub spodenek kąpielowych zgodnych z obowiązującym Regulaminem Krytej 
Pływalni. 

4. Uczestnictwo dziecka w zajęciach możliwe jest tylko: 
- po ukończeniu przez uczestnika 3 miesiąca życia jednak przed ukończeniem  5-go roku 

życia, 
- po opłaceniu zajęć, 
- okazaniu dowodu zakupu biletu lub karnetu do strefy płatnej w kasie Krytej Pływalni 

przed każdymi zajęciami. 
5. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika od momentu rozpoczęcia 

zajęć do ich ukończenia. 
6. Przebieranie dzieci i rodziców/opiekunów odbywa się w szatniach basenowych. 

Jednorazowe pieluchy do wody nie mogą być ściągane dziecku na terenie niecki basenu. 
7. Podczas zajęć dziecku asystuje jeden lub dwóch opiekunów ( jeżeli instruktor stwierdzi, 

iż pomoc drugiego opiekuna jest wymagana). 
8. Rodzic/ prawny opiekun musi posiadać podstawowe umiejętności poruszania się                  

w wodzie i być dyspozycyjnym dla potrzeb instruktora. 
9. Koszty związane z innymi usługami świadczonymi przez Krytą Pływalnię niż wykupiona 

są niezależne od opłat za tę usługę. Klient zobowiązany jest zakupić je odrębnie. 
10. Zajęcia opłacone są z góry za całą edycję w kasie Krytej Pływalni zgodnie                              

z obowiązującym cennikiem.  
11. Możliwość zaproponowania innego terminu/ zmiany terminu zajęć z przyczyn leżących 

po stronie Krytej Pływalni ustala instruktor prowadzący. 
12. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego na zajęciach Kryta Pływalnia 

zapewnia innego instruktora lub dokonuje zmiany w harmonogramie zajęć. 
13. Przy każdorazowej wizycie w kasie Krytej Pływalni wydawany jest  zegarek/klucz do 

odpowiedniej szafki. Rozliczenie pobytu na strefie płatnej wymaga rejestrowania przy 
wejściu i wyjściu na czytnikach i jest niezależne za usługę nauki pływania. 

14. Przy zakupie usługi uczestnik zajęć winien pozostawić organizatorowi numer telefonu 
kontaktowego, a w trakcie jej trwania także zawiadamiać o jego zmianie w celu 
umożliwienia powiadomienia o sytuacjach nadzwyczajnych.  

15. Osoby uczestniczące w zajęciach winny upewnić się w Przychodni POZ co do braku 
przeciwwskazań korzystania z usług Krytej Pływalni.  

16. Zakup usługi nauki pływania jest traktowany jako akceptacja warunków niniejszego 
regulaminu dla uczestników zajęć „Szkoły Bocian” oraz regulaminu głównego 
obowiązującego na Krytej Pływalni. 



17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących „Szkoły Bocian”   proszę  dzwonić do biura 
Krytej Pływalni (nr tel. 032-645 76 20) w dni powszednie w godzinach  od 7.00-15.00.  
lub kontaktować się drogą mailową (aquaplanet@aquaplanet.com.pl )  
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