Szkoła Pływania Happy Waves – Michał Szablewski
REGULAMIN
1. Ilekroć w regulaminie pojawią się poniższe określenia, należy rozumieć je następująco:
a) Instruktor – Michał Szablewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„Szkoła Pływania Happy Waves – Michał Szablewski” NIP 6182020967 ,
REGON 380848359 lub osoba zatrudniona w SPHW – Michał Szablewski
na stanowisku instruktora nauki pływania
b) Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach zorganizowanych przez instruktora
na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
c) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą
zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy
z prawnymi opiekunami dziecka
d) Zajęcia – zajęcia sportowe nauki pływania prowadzone przez organizatora zgodnie
z warunkami niniejszego regulaminu
2. Celem zajęć pływania jest:
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 oraz
kształtowanie możliwości kondycyjnych oraz współzawodnictwo sportowe.
3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się indywidualnie lub w grupach
zorganizowanych według harmonogramu ustalonego z instruktorem w obiektach
Aquapark Kalisz Spółka z.o.o
W przypadku zajęć grupowych od 5 do 10 osób są to zajęcia ustalone w terminie i
godzinie przez Szkołę Pływania Happy Waves – Michał Szablewski.
4. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci, które stoją
samodzielnie bez asekuracji w basenie do nauki pływania. Głębokość basenu w części
do nauki pływania wynosi 1,10m oraz młodzież i osoby dorosłe.
5. Dopuszczalna ilość osób w jednej grupie (Łódeczki) wynosi do 3 dzieci w przypadku
grup początkujących, w przypadku grup średnio – zaawansowanych (Rekiny) 5
i zaawansowanych (Tsunami) do 10 osób.

6. Grupy dobrane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym
decyduje instruktor pływania. Przydział do grupy następuje po sprawdzeniu
umiejętności pływackich na pierwszych zajęciach. W przypadku kiedy instruktor
stwierdzi podczas pierwszych zajęć, że uczestnik zajęć grupowych odstaje rażąco od
reszty grupy poinformuje o tym rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio po
zakończonych zajęciach i skieruje na zajęcia do innej grupy lub zajęć indywidualnych
do max 3 osobowych grup.
7. Istnieje możliwość zmiany grupy w przypadku udoskonalenia zdobywanych
umiejętności i za zgodą instruktora prowadzącego grupę.
8. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich
oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.
9. Cena biletu obejmuje 60 minut pobytu na hali basenowej i 10 minut czasu
technicznego (na przebranie i osuszenie) w okresie letnim, a 20 minut w okresie
zimowym. Po upływie czasu naliczana jest dopłata według cennika usług AQUAPARK
KALISZ.
10. Każde zajęcia trwają 45 minut ( grupa Łódeczki 30 min) i odbywają się o wyznaczonej
godzinie. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali
basenowej. Proszę o wcześniejsze przybycie w celu przygotowania się do zajęć.
11. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone
instruktorowi.
12. Po upływie 45 minut zajęć instruktor nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników
zajęć. Uczestnicy zajęć, którzy nie ukończyli 13 roku życia, zobowiązani są do
opuszczenia hali basenowej po zajęciach lub dalszego przebywania w strefie basenów
pod opieką osoby dorosłej.
Dzieci do 13 roku życia muszą pozostać na basenie pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna. Opiekun nie uiszcza opłaty za bilet, chyba, że decyduje się na korzystanie z
usług hali basenowej lub saunarium, wtedy zobowiązany jest do zakupienia biletu
zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Aquapark Kalisz.
13. Opłata za usługę przeprowadzenia zajęć nauki pływania pobierana jest w formie
abonamentu za miesiąc z góry (za określoną ilość zajęć wynikających z danego
miesiąca), zgodnie z obowiązującym cennikiem Szkoły. Rodzic/opiekun prawny jest
zobowiązany do przekazania dowodu wpłaty za ustaloną liczbę zajęć w miesiącu z
instruktorem prowadzącym zajęcia na pierwszych zajęciach. W przypadku nie
okazania dowodu wpłaty za zajęcia instruktor ma prawo do pobrania opłaty według
cennika zajęć jednorazowych lub odmówienia przeprowadzenia lekcji.
Każdorazowo należy wykupić bilet wstępu na halę basenową, zgodnie
z obowiązującym cennikiem AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.

14. W przypadku opłaty za jednorazowe zajęcia - opłata za zajęcia nauki pływania
pobierana jest przez instruktora, przed lub po zajęciach, zgodnie z cennikiem Szkoły.
Każdorazowo należy wykupić bilet wstępu na halę basenową, zgodnie
z obowiązującym cennikiem AQUAPARK KALISZ Sp. z o. o.
15. W przypadku uzasadnionej nieobecności w zajęciach w wyniku zdarzeń losowych
(np. choroby, pobytu w szpitalu, wycieczki szkolne itp.), po wcześniejszym zgłoszeniu
nieobecności( najpóźniej na dzień przed zajęciami do godziny 12.00), zajęcia mogą
zostać "odrobione" w innym terminie, jednak nie później niż do 30 dni od daty
nieobecności na zajęciach. Zajęcia „odrabiane” odbywają się w innej grupie
treningowej o podobnym stopniu umiejętności w pływaniu po osobistym,
telefonicznym lub SMS-owym uzgodnieniu z instruktorem (w przypadku
abonamentu). W przypadku zajęć dla jednej osoby jest możliwość odrobienia zajęć
w innym ustalonym terminie z instruktorem. Dla zajęć dwu- i trzyosobowych, które
zostały odwołane w całości zajęcia mogą być odrobione po uzgodnieniu terminu
z instruktorem. W przypadku odwołania zajęć przez jedną z osobę z grupy 2 lub 3
osobowej jest możliwość „odrobienia” zajęć po uzgodnieniu z instruktorem w innej
grupie na podobnym poziomie u tego samego instruktora.
16. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata za jednostkę lekcyjną nie może być
przeniesiona i doliczona do opłaty na następny miesiąc. W takim przypadku zajęcia
zgodnie z punktem 15 regulaminu mogą być „odrobione” (w przypadku
abonamentu).
17. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora lub nie odbycia się zajęć z przyczyn
wynikających z działania sił wyższych czy zdarzeń losowych opłata za zajęcia zostaje
zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc według wyboru opiekuna lub
uczestnika zajęć (w przypadku abonamentu).
18. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie
przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do „odrobienia”
tych zajęć.
19. Gdy absencja na zajęciach jest długotrwała i nieusprawiedliwiona uczestnik może być
wykluczony z zajęć.
20. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem: dni ustawowo
wolnych od pracy.
21. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszcza się wyłącznie osoby, które złożą podpisane
własnoręcznie lub przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie o braku
przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie, a w przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w tych zajęciach, podpisane

przez rodzica lub opiekuna prawnego. Udział w zajęciach oznacza akceptację
regulaminu.
22. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem Aquapark Kalisz Sp z.o.o.

Szkoła Pływania Happy Waves – Michał Szablewski
CENNIK
Opłata za zajęcia indywidualne
Lekcja indywidualna

59,00 zł *

Dwoje uczestników

68,00 zł * (34 zł osoba)

Troje i czworo uczestników

87 zł *(29 zł osoba)

Pięciu i więcej uczestników

95 zł * (19 zł osoba)

Lekcja indywidualna grupy
Łódeczki (30 min)

44,00 zł *

Dwoje uczestników grupy
Łódeczki (30 min)

58 zł *(29 zł osoba)

Troje uczestników grupy
Łódeczki (30 min)

60 zł * (20 zł osoba)

* Podana cena nie zawiera biletu wstępu na Aquapark Kalisz, każdy uczestnik zajęć
zobligowany jest do zakupienia biletu wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Honorowane są karty multisport, karty dobrego ucznia

