REGULAMIN ZAJĘĆ SZKOŁY PŁYWANIA ALIGATOR

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług nauki pływania przez
podmioty świadczące usługi pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych, prowadzone przez Ewa Szybowska Szkoła Pływania
Aligator, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
pod numerem NIP:6793046068, REGON: 123161937, oraz Artur Szybowski Szkoła
Pływania Aligator wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP: 6762445502, REGON: 360447647, dalej zwani
„Szkołą”.
2. Zajęcia nauki pływania prowadzone są we wskazanych poniżej obiektach:
2.2 Przez Ewę Szybowską Szkoła Pływania Aligator w:
a) BASEN PRZY SP.5 , ul. Kijowska 8, 30-079 Kraków
b) KRAKÓW AWF, ul. Jana Pawła II 78, 31-571Kraków
c) KRAKÓW RUCZAJ, Ul. Strąkowa 3A, 30-349 Kraków
d) BASEN PRZY SP. 155 Os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-863 Kraków
2.3.

Przez Artura Szybowskigo Szkoła Pływania Aligator w:

a) KRYTA PŁYWALNIA NIEPOŁOMICE, ul. Janusza Korczaka 5, 32-005 Niepołomice

§2. ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby niepełnoletnie od 3 roku życia
bez przeciwskazań zdrowotnych, zalecana konsultacja z lekarzem pediatrą, do
uczestnictwa w zajęciach oraz po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zwane
dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy niepełnoletni poniżej 3 roku życia, mogą uczestniczyć w zajęciach
wyłącznie pod opieką jednego dorosłego opiekuna.
3. Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.
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4. Zapisy na indywidualną, bądź grupową naukę pływania odbywają się poprzez
przesłanie elektronicznego formularza rezerwacji Zajęć, rejestracja na platformie
internetowej Acitve Now (akceptacja niezbędnych dokumentów) oraz opłata za
daną edycję ( jesienno-zimowa, wiosenna, wakacyjna). Dokonanie zapisu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. O

zapisach

do

Szkoły

decyduje

kolejność

zgłoszeń

przesłanych

poprzez

elektroniczny formularz rezerwacji Zajęć Active Now.
6. Dokonanie zapisu na platformie internetowej Active Now jest równoznaczne z
zawarciem umowy.
7. Dokonanie zapisu na platformie internetowej Active Now jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika zajęć
przez Szkołę do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach
internetowych, w prasie, w telewizji, social mediach) pod warunkiem, że wizerunek
został utrwalony podczas prowadzenia zajęć, w których uczestniczył Uczestnik.

§3. PŁATNOŚCI I RODZAJE ABONAMENTU
1. Zajęcia opłacane są z góry za edycję według aktualnie obowiązującego cennika
dostępnego na stronie www.szkolaaligator.pl.
2. Uczestnictwo w pierwszych zajęciach grupowych jest próbne, w momencie
deklaracji na dalszy kurs opłata zostaje naliczona od pierwszych lekcji
3. Zajęcia indywidualne/dwuosobowe. Nowi klient opłaca pierwsze zajęcia, następnie
w momencie kontynuacji zajęć zobowiązany jest do opłaty z góry za minimum cały
miesiąc. Wpłaty za zajęcia indywidualne i dwuosobowe są miesięczne, dokonywane
przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
4. Opłatę za zajęcia należy wpłacić na numer konta bankowego podany przy danym
harmonogramie lokalizacji. W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko,
semestr, dzień, nauka pływania, np. Kuba Kowalski, środa, semestr I, nauka
pływania.
5. Nowi Klienci, którzy zapisali się na kurs, a nie przyszli na lekcję próbną blokując
innym chętnym miejsce, zobowiązani są do opłacenia za zajęcia zgodnie z
cennikiem lekcji grupowych.
§4. PROWADZENIE ZAJĘĆ
1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora przypisanego do danej grupy
w trakcie trwania kursu, zmiana ta zostanie wprowadzona w systemie Active now.
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3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów prowadzących zajęcia (np.
choroba instruktora), wszelkie zmiany zostają wprowadzone do systemu Active
now.
4. Szkoła zapewnia uczestnikom sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.
5. Dzieci które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w
specjalne pieluchy, przeznaczone do pływania.
6. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, a czas ich trwania wynosi 45 min
lub 30 min w zależności od basenu.

§5. NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ
1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły
(technicznych lub losowych), opłata za zajęcia nie zostanie pobrana, a semestr
wydłużony o ilość zajęć, które się nie odbyły.
2. Szkoła nie zwraca opłat za zajęcia, w których Klient nie wziął udziału z przyczyn
leżących po jego stronie. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być
przełożona na następną edycję.
3. Zgłoszoną nieobecność na 12 h przed Zajęciami, będzie można odrobić , jednakże
tylko w trakcie trwającej edycji lub w następnej, pod warunkiem zapisu na nią i
opłaceniu.
4. W momencie zmniejszenia się liczebności grupy do trzech lub mniej uczestników,
Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy oraz zaproponowania
alternatywnego terminu zajęć.
5. W przypadku nieobecności jednego z zapisanych uczestników zajęć, dopuszcza się
możliwość wzięcia udziału w zajęciach przez innego uczestnika w charakterze
zastępstwa.

§6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe z
naruszenia przez Klienta- Uczestnika niniejszego Regulaminu, regulaminów
basenów, na których odbywają się zajęcia, czy też zdarzeń wynikłych z
niedostosowania się z poleceń otrzymanych od instruktorów i obsługi obiektów.

2.

Rodzic/opiekun ma obowiązek odprowadzić nieletniego Uczestnika na Zajęcia
bezpośrednio do instruktora, oraz niezwłocznie odebrać po zakończeniu lekcji.

3.

Odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika do godziny rozpoczęcia Zajęć i po ich
zakończeniu ponoszą opiekunowie/rodzice (szatnie, hol basenu itd.).

4.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na
pływalni.
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5.

Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu Szkoły, Regulaminu pływalni oraz
Regulaminu obiektu, mogą zostać skreśleni z listy uczestników Zajęć.

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Każdy Uczestnik bądź jego rodzic/opiekun rezerwując miejsce na zajęcia i podając
swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę
urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej
organizacji Zajęć.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników, oraz rodziców/opiekunów jest
Ewa Szybowska prowadzą działalność pod firmą Szkoła Pływania Aligator Ewa
Szybowska,

wpisana

do

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o

Działalności

Gospodarczej pod numerem NIP:6793046068, REGON: 123161937, oraz Artur
Szybowski Szkoła Pływania Aligator wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6762445502, REGON: 360447647,
tel. 501 036 604, e- mail: szkola.aligator@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na udział w
kursach pływania. W przypadku wyrażenia zgody, mogą być przetwarzane dane
osobowe w celach marketingowych.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 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), dalej „RODO”, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem

umowy.

Podstawę

przetwarzania

danych

osobowych

w

celach

wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających
z przepisów prawa podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną
przetwarzania danych zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art.
6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na
podstawie zawartych umów np. dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a
następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W
przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do
momentu jej wycofania.
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7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na
warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich
przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa
w Zajęciach są konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
11. W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych
poprzez przesłanie wiadomości na adres siedziby lub elektronicznie na podany
adres e-mail.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W

zakresie

nieujętym

w

niniejszym

Regulaminie

zastosowanie

mają

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
3. Do zajęć powadzonych przez Szkołę zastosowanie znajduje art. 38 pkt. 12
ustawy o prawach konsumenta,
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.
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