REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH
W OLEŚNICKIM KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ATOL SP. Z O.O.
1. OKR ATOL Sp. z o.o. oferuje klientom możliwość wejścia na obiekt i korzystania z zajęć
sportowo – rekreacyjnych.
2. Zajęciami sportowo – rekreacyjnymi są: grupowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania
oraz zajęcia aqua – aerobiku.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych jest wykupienie karnetu
w wysokości odpowiadającej cenie za dany kurs.
4. Karnety są do nabycia w kasie basenu krytego OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy przy
ul. Brzozowej 7.
5. Jeden kurs zajęć sportowo – rekreacyjnych, zwany dalej kursem, składa się z 12 zajęć.
Jedne zajęcia sportowo – rekreacyjne z instruktorem trwają 45 minut, dla dzieci w wieku
do czterech lat 30 minut.
6. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci od 3 roku życia
(rocznikowo).
7. Karnet upoważniający do wejścia i uczestniczenia w zajęciach sportowo - rekreacyjnych
zwanych dalej „wejściówkami” - pozwala na przebywanie jednej osoby na pływalni przez
okres 90 min i ma uprawnienia jak bilet „basen”.
8. Klient jest zobowiązany do dokonania pełnej odpłatności za karnet w momencie
rezerwacji miejsca w grupie.
9. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla danej grupy odbędą się jeżeli zbierze się minimum
5 osób, grupa może liczyć do 7 osób.
10. ATOL zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku nie zebrania się
odpowiedniej liczby uczestników oraz z przyczyn niezależnych od ATOL –
w wymienionych przypadkach zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
11. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w całości w przypadku rezygnacji z kursu
pięć dni przed jego rozpoczęciem.
12. Zakup karnetu ulgowego przysługuje: mogą skorzystać osoby niepełnoletnie, uczniowie
i studenci do 26 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
i
znacznym,
emeryci
i
renciści.
Karnet
ulgowy
można
nabyć
za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.
13. Data ważności karnetu upływa po 30 dniach licząc od daty odbycia się ostatnich zajęć
danego kursu. Okres ważności karnetu liczy się od dnia zakupu karnetu.
14. Z jednorazowego wejścia na karnet może korzystać tylko jedna osoba, a w przypadku
zajęć nauki pływania dla dzieci w wieku do siedmiu lat, jeden karnet przeznaczony jest
dla dziecka i jednego rodzica lub opiekuna (dziecko i rodzic/opiekun prawny otrzymują
jeden transponder).
15. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres
ważności karnetu jest przedłużany o liczbę dni przestoju.
16. Za skorzystanie z usług nieobjętych karnetem zostanie naliczona opłata zgodnie
z obowiązującym cennikiem, którą należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą
w kasie (dotyczy między innymi korzystania z saunarium i solarium).
17. Przy zakupie artykułów spożywczych w barze saunarium należność za zakupione towary
należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie.
18. W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni określonego „wejściówką”,
zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wysokość opłaty zostanie
naliczona według obowiązującego cennika, którą należy uiścić gotówką lub kartą
płatniczą w kasie.
19. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia karnetu wartość niewykorzystanych
wejściówek z karnetu nie podlega zwrotowi.

1

20. Niewykorzystane wejściówki z karnetu, o którym mowa w pkt. 19 – na pisemny wniosek
posiadacza karnetu – zostaną przeniesione na nowy karnet, a dotychczasowy zostanie
zablokowany.
21. Termin ważności nowego karnetu, o którym mowa w pkt.20, upływa w terminie ważności
karnetu zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.
22. Pisemny wniosek, o którym mowa w pkt.20, musi zawierać numer karnetu zagubionego,
utraconego lub uszkodzonego.
23. Zajęcia nauki pływania dla dzieci w wieku do lat siedmiu odbywają się przy udziale
jednego z rodziców lub opiekuna, a rodzic lub opiekun dziecka w wieku od siedmiu lat w
celu wejścia na pływalnię krytą w trakcie trwania zajęć zobowiązany jest do zakupu biletu
wstępu według obowiązującego cennika.
24. Wykorzystanie karnetu jest możliwe wyłącznie w dniach i godzinach odbywania się zajęć
sportowo - rekreacyjnych w ramach danego kursu. Nie ma możliwości,
by niewykorzystane wejściówki na dany kurs były wykorzystane w ramach kolejnego
kursu.
25. Niewykorzystane wejściówki na zajęcia sportowo-rekreacyjne można wykorzystać
w okresie ważności karnetu w dowolnym dniu tygodnia. Wejściówka upoważnia
do przebywania jednej osoby na pływalni przez okres 90 min i ma uprawnienia jak bilet
„basen”. Wejście z karnetem na obiekt jest uzależnione od liczby osób obecnych
na pływalni.
26. Za nieobecność na zajęciach sportowo – rekreacyjnych nie przysługuje zwrot kosztów.
Zajęć nie można odebrać na innych grupach i w innych terminach.
27. Niewykorzystane wejściówki określone w karnecie nie podlegają rozliczeniu i zwrotowi.
28. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem kursu zajęć sportowo – rekreacyjnych
ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań
do uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych i złożyć na tej podstawie stosowne
oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic
lub prawny opiekun.
29. Organizator zajęć OKR ATOL Sp. z o.o. ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych
i przeprowadzić je w innym terminie informując telefonicznie o tym fakcie uczestników.
30. Każdy uczestnik zajęć sportowo – rekreacyjnych zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień regulaminów obowiązujących na obiekcie, a w szczególności Regulaminu
ogólnego Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Brzozowej 7, Regulaminu zajęć sportowo rekreacyjnych oraz poleceń ratowników, instruktorów i personelu obiektu.
Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2017 r.
Prezesa OKR ATOL Sp. z o.o.
\
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
na zajęcia sportowo-rekreacyjne
1. Imię nazwisko kupującego karnet ………………………………..…………………………………………
2. Adres …………………….…………………………………………………………………………………..
3.Numer telefonu ……………………….……………………………………………………………………...
4. Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach ………..……………..…………………………………
5. Wiek osoby uczestniczącej w zajęciach: ……………………………………………………………………
6. Adres …………………………………………..……………………….……………………………………
7. Numer karnetu - ……………………………………………………………………………………………..

Cena za kurs

Nauka pływania

5-7

350,00 zł

Nauka pływania – ulgowa

5-7

300,00 zł

Aqua – aerobik

5-7

300,00 zł

Rodzaj kursu *

Godzina
rozpoczęcia
zajęć

Liczba osób
w grupie

8. Data rozpoczęcia kursu - ……………………………………………………………………………………
9.Okres ważności karnetu upływa po 30 dniach licząc od daty odbycia się ostatnich zajęć danego kursu.

Dni odbywania kursu

Oświadczenie uczestnika zajęć
Ja niżej podpisany ……………………………..………………………………………. oświadczam, że nie mam
(imię, nazwisko uczestnika )

przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z regulaminami
obowiązującymi na obiekcie, w tym z regulaminem zajęć sportowo – rekreacyjnych znajdującym się
na odwrocie i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania oraz do podporządkowania się poleceniom
ratowników i personelu obiektu.

………..……………………………..
Podpis uczestnika zajęć

Oświadczenie (rodzica /opiekuna prawnego**)
Ja niżej podpisany ………………………………………………………. jako rodzic/opiekun prawny **
małoletniego uczestnika zajęć sportowo – rekreacyjnych………………………………………………..
(imię, nazwisko uczestnika)

oświadczam, że nie ma on/ona przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Jednocześnie informuję, że zapoznałem
się z regulaminami obowiązującymi na obiekcie w tym z regulaminem zajęć sportowo – rekreacyjnych
znajdującym się na odwrocie i zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania oraz do podporządkowania
się poleceniom ratowników i personelu obiektu.

………..……………………………..
Podpis (rodzica/opiekuna prawnego)
**- niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a ………………………….………………………………….. wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach realizacji usługi nauki
i doskonalenia pływania prowadzonej przez Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Sp. z o.o.

…………………………….
(data i podpis)
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