
Regulamin zajęć Szkoły Pływania Aligator rok szkolny 2019/2020  

1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania Aligator z siedzibą w Krakowie,  ul. Senatorska 17/7, 30-106 

Kraków, NIP: 6762445502. 

2. Zajęcia opłacane są z góry za cały semestr według aktualnie obowiązującego cennika dostępnego na 

stronie www.szkolaaligator.pl. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się płatność na raty, po 

wcześniejszym ustaleniu tego faktu z organizatorem drogą mailową (szkola.aligator@gmail.com).   

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie elektronicznego formularza rezerwacji zajęć, 

rejestracja na platformie internetowej AcitvNow (akceptacja niezbędnych dokumentów) oraz opłata za 

dany semestr. 

4. Opłatę za zajęcia należy wpłacić  na numer konta bankowego: 60 1050 1445 1000 0092 6967 4470. W 

opisie przelewu należy wpisać :imię i nazwisko dziecka, semestr, dzień, nauka pływania , np. Kuba 

Kowalski, środa, semestr I, nauka pływania.   

5. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na następną edycję.   

6. O zapisach do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych poprzez elektroniczny formularz 

rezerwacji zajęć ActivNow. 

7. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych  instruktorów pływania.   

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora przypisanego do danej grupy w trakcie trwania 

kursu. 

9. W momencie zmniejszenia się liczebności grupy do trzech lub mniej uczestników Szkoła zastrzega 

sobie prawo do rozwiązania grupy i znalezienia dogodnych terminów zastępczych dla pozostałych osób. 

10. Szkoła zapewnia uczestnikom sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.   

11. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem (www.szkolaaligator.pl), a czas trwania zajęć wynosi 

45 min.   

12. Prawny opiekun  ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego 

winy.   

13. Zgłoszoną nieobecność na 24 h przed zajęciami (tylko i wyłącznie) w systemie ActiveNow, będzie 

można odrobić w późniejszym terminie.   

14. Zapisy na odrabianie zajęć odbywają się poprzez system ActiveNow, a za jej zarządzanie 

odpowiedzialny jest rodzic. 

15. Nieobecności można odrobić tylko w trakcie trwającego semestru. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy odrobienia zajęć w przypadku braku miejsca w grupie.   

17. Niezgłoszenie nieobecności traktowane są tak jakby uczestnik brał czynny udział w zajęciach.   
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18. Rodzic/opiekun ma obowiązek oddać dziecko na zajęcia bezpośrednio do instruktora, niezwłocznie 

odebrać po zakończeniu lekcji.  

19. Odpowiedzialność za dzieci do godziny rozpoczęcia zajęć i po ich zakończeniu ponoszą 

opiekunowie/rodzice.   

20. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby, nie mające przeciwwskazań zdrowotnych.   

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.   

22. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu, regulaminu pływalni (obiektu) mogą zostać 

skreślone z listy uczestników bez zwrotu należności.   

23. Za zapoznanie z regulaminem danej pływalni/basenu na którym odbywają się kursy odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. 

24. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu 

korzystania z obiektów na których odbywają się zajęcia. 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

      


