
  

 

 

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII PŁYWANIA 

Z DOWOZEM ZE SZKOŁY 

 
 
 
1. Organizatorem Młodzieżowej Akademii Pływania jest Szkoła Pływania Baranowskiego 

ul. Górna 56, 42-575 Gródków NIP 7831193962 oraz OSiR Będzin. 
2. Zajęcia odbywają się wg harmonogram u, w dni ustalone indywidualnie  

z uczestnikiem, w jednostkach lekcyjnych trwających 45 minut. 
3. Zadaniem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania.  
4. Organizator zapewnia opiekę instruktorską (instruktora lub trenera pływania) oraz 

niezbędny sprzęt. 
5. Cena zajęć jest ustalana na okres roku szkolnego. 
6. Cena jednej godziny zajęć w roku szkolnym 2016/2017 wynosi: 

 nauka i doskonalenie pływania 17 zł. 
7. Płatność jest uiszczana z góry, za cały semestr szkolny, w kwocie wynikającej z ilości 

zajęć w semestrze. 
8. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w każdy 

inny dzień tygodnia lub w przypadku dłuższej nieobecności indywidualnego 
rozliczenia (8 zł za zajęcia jest kosztem stałym, pokrywającym pracę instruktorów). 

9. Warunkiem otrzymania indywidualnego rozliczenia jest zgłoszenie nieobecności 
dziecka na adres mailowy abaranowski@op.pl 

10. Opłaty należy dokonywać przed zajęciami u wychowawcy lub na konto  
ING Bank Śląski 31 1050 1357 1000 0092 1639 9221  

 I rata : 50 zł płatna do 26.09.2016 

 II rata: 110 zł  płatna do 10.10.2016 

 III rata: 112 zł płatne do 15.11.2016 

         Terminy rat II semestru zostaną podane w styczniu 2017 r. 

11. Rodzice małoletnich dzieci przedstawiają pisemną zgodę na udział dziecka   
w zajęciach. O wszelkich wskazaniach i przeciwwskazaniach lekarza są zobowiązani 
do powiadomienia  organizatora.  

12. Warunkiem udziału w zajęciach jest uiszczenie opłaty, posiadanie stroju pływackiego 
i czepka oraz przestrzeganie regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. 

13. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć z powodów 
niezależnych (awaria basenu, choroba instruktora). 

15. Podanie adresu e-mail w dostarczanym przez zajęciami oświadczeniu umożliwi 
powiadomienie o ewentualnych zmianach organizacyjnych. 

16. Wszelkie uwagi prosimy kierować przed lub po zajęciach, telefonicznie pod  
tel. 609 089 598 lub e-mail: abaranowski@op.pl 

17. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej  

i w informacjach medialnych przez Organizatora i Gminy Będzin wizerunku oraz 

imienia i nazwiska uczestnika. 

18. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych  

w oświadczeniu odnośnie stanu zdrowia zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883). 

19. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Organizatora. 
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