Akademia Zdrowia – regulamin szkoły pływania
1. Organizacja zajęć
1.1.

Akademię Zdrowia Marcin Cinal (NIP 5482549217) prowadzi szkołę pływania, w której organizowane są zajęcia
w formie grupowej oraz indywidualnej o charakterze zdrowotno rekreacyjnym.

1.2.

Zajęcia grupowe odbywają się dwa razy lub trzy razy w tygodniu dla grup średnio zaawansowanych
i zaawansowanych i trwają od 45 do 60 minut, w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy.

1.3.

Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć.

1.4.

Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

1.5.

Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiada rodzic/opiekun.

1.6.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz do zapoznania się
i przestrzegania regulaminu pływalni.

2. Warunki uczestnictwa
2.1.

Poprawnie wypełniony formualrz zgłoszeniowy jest warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach.

2.2.

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć na pierwszych zajęciach podpisaną deklarację dostępną na
stronie www.akademiazdrowia.eu/nauka-plywania-cieszyn.

2.3.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za cały miesiąc z góry w wysokości zgodnej
z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w miesiącu.

3. Płatności
3.1.

Opłata za zajęcia uiszczana jest za cały miesiąc z góry zgodnie z cennikiem na stronie
www.akademiazdrowia.eu/nauka-plywania-cieszyn.

3.2.

Dokonanie płatności jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie.

3.3.

Cena jest uśredniona w skali całego semestru i każdego miesiąca jest taka sama.

3.4.

Płatności za zajęcia można dokonać przelewem na wskazane konto bankowe (preferowane) lub osobiście
u osoby prowadzącej zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.
Dane do przelewu:
Akademia Zdrowia Marcin Cinal
Ul. L. Staffa 15, 43-400 Cieszyn
Nr konta ING Bank Śląski
28 1050 1083 1000 0092 0458 2457

3.5.

Nieuiszczenie opłaty wiąże się ze skreśleniem z listy i zwolnieniem miejsca innemu uczestnikowi.

4. Nieobecności
4.1.

W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

4.2.

Organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.

4.3.

W przypadku dłuższej nieobecności forma płatności uzgadniana jest indywidualnie.

5. Postanowienia końcowe
Rodzic lub opiekun prawny oraz uczestnik zajęć zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu szkoły
pływania Akademii Zdrowia.
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