I. Akademia Zdrowia – regulamin szkoły pływania
1. Szkoła pływania prowadzona przez firmę Akademia Zdrowia Marcin Cinal (NIP 5482549217) jest organizatorem
nauki pływania w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych, zwana dalej Organizatorem.
2. Na jedną osobę prowadzącą przypada maksymalnie 15 osób.
3. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników zajęć.
4. W zajęciach grupowych uczestniczyć mogą osoby, których rodzic bądź opiekun prawny (w przypadku, gdy
uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia) przesłał drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy lub
wypełnił go osobiście przed zajęciami. Wypełniony formularz zgłoszeniowy jest oświadczeniem, iż uczestnik zajęć
jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do pływania oraz przebywania w wodzie.
5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego udziału w pierwszych zajęciach grupowych, po
których, jeżeli decyduje się na kontynuację nauki należy uiścić opłatę.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za cały miesiąc kalendarzowy z góry w wysokości
zgodnej z obowiązującym cennikiem najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w miesiącu.
7. Nieuiszczenie opłaty wiąże się ze skreśleniem z listy i zwolnieniem miejsca innemu uczestnikowi.
8. Odpłatności za zajęcia można dokonać przelewem na wskazane konto bankowe (preferowane) lub osobiście
u osoby prowadzącej zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.
9. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwającego cyklu miesięcznego uczestnik zobowiązany jest zapłacić za
zajęcia, w których ma wziąć udział w danym miesiącu.
10. Zarezerwowanego miejsca w grupie nie wolno odstępować, ani odsprzedawać bez zgody Organizatora.
11. Za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat.
Uczestnik ma natomiast możliwość odrobienia zajęć po opłaceniu bieżącego miesiąca.
12. W przypadku dłuższej niemożności uczestniczenia w zajęciach za podtrzymanie miejsca w grupie uczestnik
zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości połowy miesięcznej należności.
13. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn od Organizatora niezależnych (np. awaria na basenie) lub z przyczyn
od Organizatora zależnych, Organizator zobowiązuje się do zrealizowania zajęć w innym terminie lub do odliczenia
kwoty za niezrealizowane zajęcia w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
14. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu basenowego Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach, jeśli uczestnik nie będzie stosował się do
postanowień Regulaminu oraz poleceń prowadzącego.
16. Akademia Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zajęć uczestnika w każdym momencie przydzielając
grupę uczestnikowi zajęć odpowiednią do jego poziomu umiejętności.
17. Zajęcia odbywają się zgodnie z rocznym kalendarze zajęć dostępnym na stronie www.akademiazdrowia.eu.
18. Akademia Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty świadczonych usług (zmiana godzin zajęć,
zmiana prowadzących, zmiana formy zajęć i ilości). Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
19. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
20. Zgodnie z ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, akceptacja niniejszego
Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Zdrowia.
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