REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
REGULAMIN ZAJĘĆ SZKÓŁKI PŁYWANIA MCER
1.

Zajęcia nauki pływania (dalej jako: Zajęcia) odbywają się na krytej pływalni
w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym (dalej jako: MCER),
przy ul. Wspólnej 40, 05-270 Marki (tel. 22 100 23 41, www.mcer.pl,
e-mail: kasy@mcer.pl), a organizowane są przez Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (dalej jako: Organizator).

2.

Zajęcia odbywają się w godzinach i terminach wskazanych w harmonogramie,
dostępnym również na stronie internetowej www.mcer.pl

3.

Każdy z uczestników Zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem.

4.

Każdy uczestnik Zajęć powinien skonsultować się z lekarzem celem
wykluczenia przeciwwskazań do treningu w wodzie.

5.

Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Biorąc
udział w zajęciach uczestnik / opiekun prawny potwierdza, że stan jego zdrowia
pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń.

6.

W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych
podczas Zajęć, należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w Zajęciach, wyjść
z wody oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego
Zajęcia lub najbliżej znajdującego się ratownika wodnego.

7.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą
stosowne kwalifikacje.

8.

Organizator zapewnia opiekę ratowników wodnych.

9.

Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji oraz
uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań zdrowotnych, Organizator
i instruktor nie ponoszą odpowiedzialności.

10. Instruktor prowadzący zajęcia nauki pływania nie odpowiada za szkody
i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do jego poleceń
i wskazówek.
11. Instruktor może usunąć z zajęć osoby nie przestrzegające regulaminów,
lub zakłócające prowadzenie zajęć, bez możliwości zwrotu opłaty za zajęcia.
12. Osoby znajdujące się w niecce basenowej ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100%
wartości szkody.
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13. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych
środków zaburzających sprawność psychoruchową.
14. Organizator oraz instruktor prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika, będące następstwem
jego udziału w prowadzonych zajęciach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, harmonogramu
lub odwołania zajęć bez podania przyczyny, a uczestnik oświadcza,
że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.
16. Zapisy na zajęcia
dostępnego

na

można realizować poprzez wypełnienie formularza

stronie

internetowej

www.mcer.pl,

poprzez

platformę

ActiveNow.
17. Terminy zapisu na Zajęcia dokonane przez stronę muszą zostać wcześniej
potwierdzone odpowiednio mailem zwrotnym przez Organizatora.
18. Dokonując rezerwacji miejsca, Klient zobowiązany jest dokonać widniejącej
w systemie opłaty abonamentowej (dalej jako: Abonament).
19. Pierwszeństwo

wejścia

przysługuje

osobom

posiadającym

opłacony

Abonament.
20. Płatność za Abonament powinna być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia
Zajęć.
21. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z listy uczestników Klienta,
który zalega z płatnościami powyżej 7 dni.
22. Ceny abonamentu i zasady wejścia na pływalnię określa cennik zamieszczony
na stronie internetowej www.mcer.pl
23. Jednorazowe wejście na Zajęcia będzie możliwe w przypadku wolnego miejsca
w danej grupie.
24. Płatności za Zajęcia można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem systemu
płatności Tpay oraz w kasach basenowych.
25. Ewentualne niezgodności salda Klienta w systemie ActiveNow należy
wyjaśniać niezwłocznie, jednak nie później niż do końca danego miesiąca
rozliczeniowego. Po upływie tego terminu niezgodności nie będą rozpatrywane.
26. Opłata za niewykorzystany Abonament jest bezzwrotna.
27. Organizator nie zwraca opłat za Zajęcia, w których klient nie wziął udziału
z przyczyn leżących po jego stronie.
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28. Uczestnicy zobowiązani są do przychodzenia na Zajęcia najpóźniej 5 min
przed ich rozpoczęciem.
29. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 4 osoby.
30. W Zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 3 roku życia, młodzież oraz osoby
dorosłe.
31. Zajęcia trwają 30 minut. Dodatkowo przyznane jest 10 minut na przebranie
w szatni i 30 min na rekreację (rozgrzewkę, relaks po zajęciach itp.). Uczestnicy
do ukończenia 13 roku życia muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej,
która wykupiła bilet i przebywa w niecce basenu. Jeśli uczestnik przebywa
na basenie ponad 70 minut (1h i 10 min) uiszcza opłatę wg. Cennika.
32. Grupy dobierane są pod względem wieku i umiejętności w pływaniu,
o czym decyduje klient na podstawie opisu poziomów zaawansowania
na stronie internetowej obiektu. O ewentualnej zmianie grupy zaawansowania
decyduje instruktor pływania.
33. W przypadku udoskonalenia umiejętności pływania i za uprzednią zgodą
instruktora

prowadzącego

grupę,

możliwość

istnieje

zmiany

grupy

zaawansowania, pod warunkiem wolnych miejsc w tej grupie.
34. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odprowadzić dziecko na zajęcia
i przekazać pod opiekę instruktora, a po zakończonych Zajęciach przejąć
opiekę nad dzieckiem. Instruktorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami,
ani nie ponoszą za nich odpowiedzialności po zakończonych zajęciach.
35. Po odprowadzeniu

uczestnika

na zajęcia

rodzic/opiekun

prawny

jest

zobowiązany udać się na trybuny lub inne wyznaczone do tego miejsce.
36. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nauki pływania, a przebywają
na płycie pływalni jako osoby towarzyszące, zobowiązane są przebrać się
w strój kąpielowy i wykupić bilet wstępu. Osoba towarzysząca nie może
przebywać na torze na którym odbywają się zajęcia nauki pływania. Ilość osób
towarzyszących

jest

ograniczona

i

zależy

od

ogólnej

liczby

osób

przebywających na pływalni.
37. Zajęcia odbywają się według harmonogramu w systemie powtarzalnym.
38. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego daną grupę, Organizator
zapewnia zastępstwo innego instruktora.
39. Celem zajęć szkółki pływania jest:

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
a)

w przypadku grup początkujących – wstępna adaptacja do środowiska
wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie
oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawowej;

b)

w przypadku grup średnio-zaawansowanych – doskonalenie techniki
pływackiej wszystkimi stylami z elementami współzawodnictwa;

c)

w przypadku grup zaawansowanych – doskonalenie techniki sportowej,
kształtowanie

możliwości

kondycyjnych

oraz

współzawodnictwo

sportowe.
40. Uczestnicy biorą udział w Zajęciach w strojach kąpielowych, okularach
pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.
41. Na

pływalnię

wszyscy

uczestnicy

grup

zorganizowanych

wchodzą

równocześnie. Prowadzący zajęcia instruktorzy mają bezwzględny obowiązek
sprawdzić stan liczebny grupy przed i po Zajęciach.
42. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest zabronione.
43. Opuszczenie i powrót na Zajęcia w trakcie ich trwania musi być bezwzględnie
zgłoszone instruktorowi.
44. Zajęcia można odwołać poprzez system ActiveNow, najpóźniej 8 godzin
przed rozpoczęciem Zajęć. Późniejsze odwołanie Zajęć lub brak właściwej
formy skutkuje naliczaniem opłaty za Zajęcia.
45. Nieobecność zgłoszoną najpóźniej 8 godzin przed rozpoczęciem Zajęć,
można odrobić w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia (opłata nie przechodzi
na kolejny miesiąc rozliczeniowy).
46. Zapisując się na Zajęcia nauki pływania Klient deklaruje, iż zapoznał się
z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte,
zobowiązując się do ich przestrzegania.
47. Uczestnik

Zajęć

zobowiązany

jest

do

przestrzegania

regulaminów

obowiązujących na terenie obiektu MCER.
48. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian
w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

Dyrektor Zarządzająca MCER
Katarzyna Bielska

