
 

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA      

 

1. Organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajdujący się przy ul. 

Polnej 7a, 00-625 Warszawa. 

2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje Regulamin pływalni oraz niniejszy regulamin. 

3. Zajęcia odbywają się w systemie dwóch lub jednej lekcji tygodniowo, według harmonogramu pracy 

pływalni i harmonogramu nauk pływania. 

4. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób. 

5. OSiR zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorskiej/ trenerskiej  

do prowadzenia zajęć. 

6. OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora/trenera w czasie trwania nauki. 

7. Nieobecności na zajęciach mogą być wykorzystane na indywidualne rekreacyjne wejścia na 

pływalnię (każdorazowo 1 wejście z karnetu nauki pływania – do końca kolejnego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym miała miejsce nieobecność na zajęciach, przy czym  

w przypadku przekroczenia czasu 1 wejścia obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem).  

8. Opłata za zajęcia jest opłatą za dany miesiąc trwania zajęć (kursu) – niezależnie od przypadającej  

w danym miesiącu liczby zajęć wynikającej z ich częstotliwością. Nie jest możliwe przeniesienie 

płatności za zajęcia, na których uczestnik był nieobecny na następny cykl zajęć nauki pływania. 

9. W ramach opłaty za zajęcia każdy uczestnik ma prawo do 65 minutowego przebywania w płatnej 

strefie, w przypadku przekroczenia czasu 1 wejścia obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem. 

10. Dokonanie opłaty za zajęcia i uczestnictwo w nich jest równoznaczne z oświadczeniem,  

iż uczestnik jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach. 

 11. Kurs (zajęcia) rozpoczyna się i kończy wg harmonogramu, który obejmuje 35 równych tygodni od 

września do czerwca). 

12. W indywidulnych, uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia się OSiR Śródmieście  

z klientem możliwa jest np. zmiana kursu, na który uczęszcza uczestnik (np. na dostostosowany  

do poziomu umiejętności uczestnika), przy czym nie jest to obowiązek OSiR Śródmieście. 

13. W przypadku długotrwałej absencji uczestnika na zajęciach (powyżej 30 dni) lub jednocześnie 

zaległości płatniczych za obejmujących co najmniej 1 miesiąc uczestnik może zostać wykreślony z listy 

uczestników zajęć.    

 

 


