REGULAMIN
1. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dziecko moje brało udział w zajęciach prowadzonych w
Aqua Academy.
2. Opłata za lekcje nauki pływania jest opłatą semestralną, ryczałtową, niepodzielną na poszczególne jednostki
lekcyjne. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do umniejszania opłaty.
3. Przy zajęciach indywidualnych oddajemy dziecko instruktorowi i opuszczamy basen. Do zakończenia zajęć
pozostajemy w pomieszczeniu przeznaczonym na poczekalnię (przeszklone pomieszczenie sąsiadujące z
basenem).
4. Dziecko do lat trzech musi obowiązkowo posiadać pieluszkę przeznaczoną do pływania.
5. Po zakończonej lekcji odbieramy dziecko od instruktora, owijamy w ręcznik i przechodzimy do szatni, gdzie
zdejmujemy pieluszkę. W żadnym wypadku nie zdejmujemy i nie wyciskamy pieluszki na terenie basenu.
6. Dla 3-7 latków w grupie 3-4 osobowej mogą być prowadzone dwie lekcje jednocześnie z dwoma instruktorami.
7. Lekcja indywidualna- jedno dziecko i jeden instruktor. Jednocześnie mogą być prowadzone cztery lekcje
indywidualne lub trzy grupy dwuosobowe.
8. Przy zajęciach grupowych „ rodzic z dzieckiem” do wody wchodzi tylko jeden rodzic. Drugi rodzic i osoby
towarzyszące pozostają w poczekalni.
9. Uzgodniony termin zajęć odrabianych nie podlega zmianie.
10. Dzieci oraz dorośli uczestniczący w zajęciach bezwzględnie zdejmują biżuterię: kolczyki, łańcuszki, bransoletki,
spinki itp.
11. Wchodzenie i wychodzenie z wody po stopniach drabinki basenowej z dzieckiem na ręku jest zabronione.
12. Sugerowany ostatni posiłek dziecka 1,5-2 godzin przed zajęciami.
13. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, biegać, hałasować, zaśmiecać.
14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Aqua Academy są bezwzględnie zobowiązane dostosować się do
poleceń instruktora i obsługi.
15. Nie wjeżdżamy wózkiem do pomieszczeń, wózki pozostawiamy na zewnątrz.
16. Udział w zajęciach jest imienny.
17. Wybrany przez rodzica termin zajęć obowiązuje do końca semestru i nie podlega żadnej zmianie.
18. Jeżeli zostaniemy poinformowani najpóźniej do godz. 8.00 rano tego samego dnia o nieobecności dziecka,
istnieje możliwość umówienia się na inny termin pasujący obu stronom.
19. Odrabiamy do 2 zajęć w danym semestrze, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość odrobienia większej
ilości zajęć.
20. Zajęcia prowadzone w innym terminie mogą być prowadzone przez innego instruktora. W trakcie semestru
może dojść do zmiany instruktora
21. Aqua Academy nie odpowiada za przypadki losowe, choroby i inne zdarzenia uniemożliwiające uczestnictwo w
zajęciach
22. O sposobie prowadzenia zajęć decyduje instruktor.
23. Filmowanie zajęć jest dozwolone tylko po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem.
24. Zdjecia wykonane na basenie Aqua Academy są własnością Aqua Academy i nie wyrażam sprzeciwu przy ich
publikacji. Rodzic nie wyrażający zgody na ewentualną publikację zdjęć proszony jest o informację pisemną w
ciągu 2 tygodni od zapisania dziecka na zajęcia nauki pływania.
25. Wszystkie kwestie sporne rozwiązywane są przez dyrektora placówki pisemnie.
26. Osoby, które swoim zachowaniem na terenie obiektu Aqua Academy publicznie i w sposób nieuzasadniony,
arogancki i krzykliwy naruszają dobre imię szkoły-placówki mogą zostać wydalone z dalszych zajęć bez kosztów
zwrotnych.
27. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu z którym się zapoznałem (-am).
28. Po zaparkowaniu auta prosimy o wyłączenie silnika.
29. Kierownictwo Aqua Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na
parkingu Aqua Academy z wyjątkiem tych, które powstały na skutek zawinionych działań lub zaniechań
udostępniającego miejsca postojowe.
30. Niedostosowanie się do powyższego regulaminu upoważnia kierownictwo do anulowania zajęć.
31. Aqua Academy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki wynikłe z niedostosowania się do
powyższego regulaminu.
32. Osoby, które wychodzą w klapkach basenowych na zewnątrz obiektu będą pozbawione możliwości odrabiania
zajęć, a nawet wykluczone z dalszych lekcji za niedostosowanie się do higieny wymaganej przez SANEPID

