REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA MERLIN
1.Postanowienia ogólne.

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w grupach we
wszystkich stopniach zaawansowania. Uczestnicy zostają
zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu
zaawansowania. W miarę czynionych postępów są indywidualnie
awansowani do grup programowo wyższych. Wszystkich członków
Szkoły Pływania Merlin obowiązuje Regulamin Pływalni w
szczególności: zakaz przebywania osób towarzyszących wokół
niecki basenu,zmiana obuwia na klapki przed wejściem na
obiekt,obowiązkowa kąpiel pod prysznicem,nakaz zakładania
czepków pływackich.
Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
wartościowe pozostawione w szatni i na terenie niecki basenu.Za
bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice,
bezpieczne dojście i powrót z basenu) odpowiadają rodzice.
W przypadku braku rezygnacji z końcem semestru , niniejsza umowa
zostaje przedłużona na kolejny semestr wiosna/lato .
2.Warunki uczestnictwa
a) Zapoznanie się z regulaminem szkółki i pływalni.
b) Dokonanie opłaty za dany miesiąc.
c) Dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/ opiekuna
prawnego
Karty Zgłoszeniowej
3.Płatności
a)płatność z góry za semestr : koszt 30zł x ilość zajęć. Opłata
semestralną dokonujemy przed rozpoczęciem pierwszych
zajęć.Możliwa jest opłata w dwóch równych ratach jednak druga
rata musi być uiszczona do 15 października bieżącego roku.
b)opłata miesięczna : koszt zajęć to 35zł x ilość zajęć .Opłatę
dokonujemy na pierwszych zajęciach w danym miesiącu z góry za
cały miesiąc. Dziecko zapisywane jest na cały semestr a nie na
dany miesiąc i opiekun deklaruje chęć uczestnictwa do końca

danego semestru. W przypadku rezygnacji przed końcem danego
semestru, opiekun zobowiązuje się do opłaty za kolejny miesiąc
zajęć, w którym dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia.W
miesiącu wrześniu pobierana jest opłata z góry za wrzesień i
październik w maju pobierana jest opłata z góry za miesiące maj i
czerwiec.
4.Odrabianie zajęć
Szkoła Pływania nie przewiduje zwrotu kosztów za nieobecność
dziecka na zajęciach. Istnieje jednak możliwość odrobienia
nieobecności w innym terminie zgodnie z grafikiem funkcjonowania
naszej szkoły.

W przypadku dłuższej choroby dziecka (miesiąc, dwa miesiące),
Szkoła Pływania Merlin może odstąpić od części opłaty za dany
miesiąc, jednak zawsze pozostaje opłata za koszty stałe naszej
szkółki w wysokości 50% kosztu pełnego karnetu miesięcznego. W
przypadku skorzystania z takiej ulgi zajęcia z danego miesiąca nie
są do odrobienia. Odrabianie zajęć odbywa się tylko do końca
danego semestru .Nie odrobione zajęcia nie przechodzą na na
kolejny semestr .
5.Szkoła Pływania Merlin zastrzega sobie prawo do:łączenia grup w
przypadku małej ilości osób w grupie lub w celu odrobienia
odwołanych zajęć,zamiany trenera dla grupy lub pojedynczych
uczniów, zmiany kosztów zajęć w przypadku podniesienia przez
pływalnię opłaty za wynajem torów.
5.Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanych podczas :zawodów,zajęć,obozów
organizowanych przez Szkołę Pływania Merlin na stronie
internetowej szkoły oraz w mediach w celach promocji szkoły.
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