REGULAMIN INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

REGULAMIN
Indywidualnych zajęć nauki pływania
1. OKR ATOL Sp. z o.o. oferuje klientom możliwość korzystania z indywidualnych
zajęć nauki pływania na Pływalni Krytej przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy.
2. Cena biletu na indywidualne zajęcia nauki pływania wynosi 70,00 zł (słownie
siedemdziesiąt zł 00/00).
3. Za usługę można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą, w kasie basenu krytego, przy
ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy.
4. Uczestnictwo w indywidualnych zajęciach nauki pływania jest możliwe
po wcześniejszym umówieniu się na zajęcia bezpośrednio z instruktorem. Numery
telefonów instruktorów są dostępne w Biurze Marketingu i Sprzedaży OKR ATOL
Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 20 oraz w kasie basenu krytego.
5. Klient ma możliwość wykupienia dowolnej liczby zajęć. Bilet na zajęcia należy
przekazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
6. Zajęcia można przełożyć na inny termin z 1-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
nieuzgodnienia z instruktorem nowego terminu zajęć, nie przysługuje zwrot kosztów
za zajęcia, które się nie odbyły.
7. Jeżeli zajęcia nie odbyły się z przyczyny leżącej po stronie klienta, nie może on rościć
o zwrot zapłaconej za usługę kwoty.
8. Bilet upoważniający do uczestniczenia w indywidualnych zajęciach nauki pływania
umożliwia przebywanie jednej osoby na Pływalni Krytej przez 90 min i ma
uprawnienia jak bilet „basen”.
9. Uczestnikiem zajęć indywidualnej nauki pływania może być dzieci od lat 3 oraz osoby
dorosłe.
10. Każde zajęcia indywidualnej nauki pływania z instruktorem trwają 45 minut, a dla
dzieci w wieku do lat 4 - 30 minut.
11. Zajęcia nauki pływania dla dzieci w wieku do lat 7 odbywają się przy udziale jednego
z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub innego pełnoletniego opiekuna. Bilet
zakupiony na indywidualną naukę pływania dla dziecka w wieku do lat 7 uprawnia do
wstępu na Pływalnię dziecko oraz jednego rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego
opiekuna (dziecko i rodzic/opiekun otrzymują jeden transponder).
12. Wykupienie biletu na indywidualne zajęcia nauki pływania nie oznacza rezerwacji
toru pływackiego na wyłączność osoby uczącej się.
13. Za korzystanie podczas pobytu na Pływalni Krytej z usług nieobjętych biletem
(np. sauny, solarium) naliczana jest opłata zgodna z obowiązującym w chwili
naliczania cennikiem. Opłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie
basenu krytego, po zakończeniu korzystania z usługi nauki pływania.
14. Przy zakupie artykułów spożywczych w barku sauny na terenie Pływalni należność za
zakupione towary należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie basenu
krytego, po zakończeniu korzystania z usługi nauki pływania.
15. Za przekroczenie czasu pobytu na Pływalni zostanie naliczona opłata zgodnie
z cennikiem, obowiązującym w chwili naliczania opłaty. Opłatę należy uregulować
gotówką lub kartą płatniczą w kasie basenu krytego, po zakończeniu korzystania
z usługi nauki pływania.
16. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia biletu, stanowiącego podstawę
do korzystania z usługi, klient nie może rościć o zwrot zapłaconej za usługę kwoty.
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17. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek skonsultować się
z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i złożyć na
tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika
oświadczenie składa jego rodzic lub prawny opiekun.
18. OKR ATOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn losowych
lub występujących na skutek działania siły wyższej i przeprowadzić je w innym
terminie informując telefonicznie o tym fakcie uczestnika zajęć i uzgadniając z nim
nowy termin realizacji usługi.
19. Zakupiony bilet jest ważny przez 30 dni, licząc od dnia zakupu. Zakup odbywa się na
ryzyko klienta.
20. Każdy uczestnik indywidualnych zajęć nauki pływania zobowiązany jest
do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących na obiekcie,
a w szczególności Regulaminu ogólnego Kompleksu Rekreacyjnego przy
ul. Brzozowej 7, Regulaminu indywidualnych zajęć nauki pływania oraz poleceń
ratowników, instruktorów i personelu obiektu.
21. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu,
OKR Atol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego
postanowień.
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