Regulamin indywidualnej nauki pływania
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
1. Organizatorem zajęć indywidualnej nauki pływania jest OSiR w Wyrzysku.
2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.
3. Uczestnictwo w zajęciach indywidualnej nauki pływania jest możliwe po opłaceniu zajęć
zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
4. Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Instruktorem
pływania terminu zajęć.
5. Zajęcia indywidualnej nauki pływania trwają w jednostkach szkoleniowych trwających 45
minut.
6. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, klapki, okulary i ręcznik kąpielowy.
7. Na zajęcia należy przybyć odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku
spóźnienia – zajęcia mogą zostać skrócone o czas spóźnienia, a opłata proporcjonalna nie
będzie zwracana.
8. W trakcie pobytu oraz zajęć na pływalni, zarówno uczestnik jak i jego opiekun prawny są
zobowiązani do przestrzegania obowiązującego regulaminu obiektu i wypełniania poleceń
instruktora.
9. OSiR w Wyrzysku bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wyłącznie w czasie
trwania zajęć.
10. Nieobecność można zgłosić telefonicznie w dniu poprzedzającym zajęcia. Odwołanie zajęć
należy zgłosić Instruktorowi prowadzącemu kurs.
11. W przypadku niepoinformowania OSiR w Wyrzysku o zamiarze odwołania zajęć lub
w przypadku odwołania ich w terminie krótszym niż zastrzeżony w w/w pkt 10 – opłata za
zajęcia będzie należna i nie będzie podlegała zwrotowi.
12. OSiR w Wyrzysku zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia
wyjątkowych okoliczności bez konieczności informowania o tym uczestnika.
13. W sytuacji niezrealizowania zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie) OSiR
w Wyrzysku zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie, o czym będzie
informować telefonicznie.
14. Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu). Za osoby niepełnoletnie formularz podpisuje
rodzic/opiekun prawny.
15. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu indywidualnej
nauki pływania w OSiR w Wyrzysku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNEJ NAUKI PŁYWANIA
Imię i nazwisko uczestnika zajęć ……………………………………….…….……………………….
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy …….……….……….……………….………….…………….………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …….……….…..…….….…….……….…………..……………...
(podać w przypadku niepełnoletniego uczestnika zajęć)

Ja niżej podpisany/a:
1. Wyrażam

zgodę

na

uczestnictwo

w

zajęciach

indywidualnej

nauki

pływania

organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, które odbywają się na
basenie pływackim w Wyrzysku, ul. Parkowa 6.
2. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
indywidualnej nauki pływania.
3. Akceptuję postanowienia „Regulaminu indywidualnej nauki pływania w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Wyrzysku” oraz „Regulamin ogólny basenu pływackiego w Wyrzysku”, który
dostępny jest na stronie internetowej www.osirwyrzysk.pl oraz do wglądu na basenie
pływackim w Wyrzysku.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji projektu. Administratorem danych osobowych
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300
Wyrzysk.
……………………………………….
Data i podpis

