REGULAMIN PROWADZENIA NAUKI PŁYWANIA
W AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.

1. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez Firmę Michała Szablewskiego „SZKOŁA
PŁYWANIA

HAPPY

WAVES

MICHAŁ

SZABLEWSKI”,

która

w

wyniku

postępowania ofertowego została wybrana przez Zarząd AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania obywają się pod nadzorem Instruktorów nauki
pływania z ramienia Firmy, o której mowa w pkt. 1.
3. Instruktorami prowadzącymi zajęcia nauki pływania z klientami indywidualnymi są osoby
uprawnione do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu nauki pływania według
oficjalnie obowiązujących przepisów z zakresu nauki pływania, legitymujące się
uzyskaniem

odpowiednich

kwalifikacji,

w

tym

„legitymacji

instruktorskiej”,

(obowiązkowe dostarczenie kopii legitymacji do „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.).
4. Każdy Instruktor prowadzący zajęcia na basenie zobowiązuje się do:
1) zapoznania się z regulaminem Kaliskiego Parku Wodnego i jego przestrzegania,
2) zapoznania z regulaminem obiektu swoich podopiecznych oraz zobowiązuje się
do egzekwowania jego przestrzegania,
3) ponoszenia pełnej indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób,
z którymi w danym momencie prowadzi zajęcia nauki pływania, od momentu
uzyskania opieki nad dzieckiem od opiekuna prawnego, aż do momentu oddania
dziecka prawowitemu opiekunowi.
5. Instruktor może prowadzić zajęcia nauki pływania w wyznaczonych na hali basenowej
strefach w terminach:
1) Strefa 1:
- poniedziałki w godzinach 08:00-13:00 i 16:00-20:00,
- środy w godzinach 08:00-14:00 i 15:00-16:00,
- wtorki, czwartki, piątki i soboty w godzinach 08:00-20:00,
- niedziele w godzinach 09:00- 13:00.
2) Strefa 2:
- od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-20:00.

6. W wyznaczonych godzinach na hali basenowej dla Instruktorów zarezerwowany jest
jeden tor basenu pływackiego (tor nr 1) oraz wyodrębniona część basenu rekreacyjnego.
Na jednym torze pływackim nie może przebywać więcej niż 15.
7. Instruktor spełniający wymogi formalne, ma prawo do prowadzenia indywidualnej nauki
pływania po wcześniejszym zakupie biletu wstępu według cennika. Cena biletu
instruktorskiego wynosi :
1) Bilet 1 h – 15,00 zł;
2) Bilet cały dzień – 40,00 zł;
3) Karnet miesięczny – 700,00 zł.
8. Uczestnik zajęć nauki pływania zakupuje bilet wstępu na halę basenową zgodnie
z cennikiem AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
9. Każdy Instruktor zobowiązany jest dostosować się do Regulaminu korzystania z usług
AQUAPARK KALISZ sp. z o. o.
10. Firma prowadząca zajęcia nauki pływania zobowiązany jest przedstawić tygodniowy
harmonogram prowadzonych zajęć.

