Wodna Akademia CRWiS „Strzelec”
Regulamin Wodnej Akademii Nauka Pływania
1. Uczestnictwo w kursie możliwe jest tylko:
- po opłaceniu kursu
- po podpisaniu oświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach w wodzie
- po ukończeniu 5 roku życia.
2. Wodna Akademia “Strzelec” nie wyznacza terminów zastępczych zajęć opuszczonych
przez uczestników kursu. W przypadku choroby uczestnika kursu nie ma możliwości odrobienia zajęć –
zajęcia przepadają. Niewykorzystana kwota pozostająca na karnecie jest do wykorzystania w terminie 20 dni
od zakończenia kursu jako indywidualne wejście na basen bez instruktora. Wartość jednorazowego wejścia
jest taka sama jak na zajęciach Szkoły Pływania.
3. Kurs obejmuje 10 godzin zajęć w wodzie. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Ilość osób w jednej
grupie 8 - 12.Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów mogą ulec zmianie w zależności od imprez
sportowych i rekreacyjnych odbywających się w CRWiS Strzelec.
4.Czas trwania zajęć: 45min. Czas może ulec zmianie w zależności od natężenia lub poziomu trudności
zajęć.
5.Czas basenowy przeznaczony dla uczestnika kursu to 70 minut.
6. W przypadku dzieci najmłodszych (do lat 7) – rodzic lub opiekun prawny mają możliwość wejścia
do szatni w celu przebrania dziecka, korzystając za specjalnej wejściówki 15minutowej. Po przekroczeniu
tego czasu obowiązują dopłaty zgodne z aktualnym cennikiem CRWiS Strzelec .
7.Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia
obecności do zbiórki kończącej zajęcia.
8. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie Wodnej Akademii Strzelec
(np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek
lekcyjnych.
9. Uczestnicy kursu dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich.
10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione, Kursant nie może stwarzać
sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.
12. Instruktorzy i ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu.
13.Organizator kursu zastrzega sobie odwołanie grupy z powodu niskiej frekwencji. Potwierdzenie
rozpoczęcia kursu odbędzie się telefonicznie na 2 dni przed pierwszymi zajęciami.
14. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania ogólnego Regulaminu Pływalni.

