
 

Regulamin Szkoły Pływania „Fan-Sport z Łańcuta 

§1 

Zajęcia odbywają się na krytej pływalni MOSiR-u w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut. 

Każda lekcja trwa 45 minut. Kurs nauki i doskonalenia pływania rozpoczyna się we wrześniu 2022 roku i 

kończy w czerwcu 2023 r. 

§2 

Wypełnienie i podpisanie „Umowy o świadczeniu usługi – kurs pływania” jest umową pomiędzy Szkołą 

Pływania „Fan- Sport” a Klientem - rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika kursu. 

§3 

Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej  kursu po podpisaniu umowy i wpłaceniu I raty opłaty za 

kurs. 

                                                                                      §4 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli 

Klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu trzech dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia,   przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa. 

                                                                                      §5 

Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za kurs lub kolejnej raty jest równoznaczne ze 

skreśleniem z listy stałej uczestnictwa, na warunkach rezygnacji uczestnika. 

                                                                                      §6 

Niewykorzystanie przez Klienta  z przyczyn leżących po Jego stronie świadczeń objętych programem kursu 

nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za kurs lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane 

świadczenia. 

                                                                                      §7 

Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez 

Klienta.  Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora. 

                                                                                      §8 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z Jego winy. 

Organizator nie odpowiada za utratę mienia przez uczestników kursu na skutek zguby, zniszczenia lub 

kradzieży. 

                                                                                      §9 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z powodu braku wymaganego minimum 

uczestników. 

                                                                                      §10 

Warunkiem udziału w kursie jest podpisanie przez prawnego opiekuna dziecka oświadczenia o braku 

przeciwwskazań  do udziału w zajęciach w wodzie. Uczestnicy  kursu powinni posiadać ubezpieczenie 

NNW we własnym zakresie. 

                                                                                      §11 

Opłata za kurs będzie następować w formie zaliczki w  kwocie  210 zł będzie płatna przed rozpoczęciem 

kursu, kolejne raty według harmonogramu zamieszczonego na umowie. Koszt raty 3 i 4 może wzrosnąć do 

30 zł każda , jeżeli Rada Miasta Łańcuta podejmie uchwałę zwiększająca koszt wejścia na krytą pływalnię 

dla grup w 2023 roku. 

                                                                                     §12                              

 Zajęcia trwają 45 minut (od 17.00 – 17.45 lub od 18.00 – 18.45). Grupa zostaje wpuszczana do szatni na 10 

min. przed rozpoczęciem zajęć, natomiast po zajęciach uczestnicy mają 15 minut na przebranie w szatni i 



oddanie paska w kasie. Za pozostały czas organizatorzy nie biorą odpowiedzialności i nie będą ponosić 

dodatkowych kosztów. 

                                                                                      

 

§13 

Organizator  kursu nauki i doskonalenia pływania zapewnia odpowiednią kadrę dydaktyczną.    

                                                                                  

§14 

1. Klient oświadcza, że został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest:  

Elżbieta Jaworska prowadząca Szkołę Pływania „Fan-Sport” z siedzibą w Łańcucie.                                                                                     

                                                                                                                                                                   

2.Dane te są zbierane przez Organizatora w celu realizacji umowy o świadczenie usługi kursu pływania oraz 

w celach marketingowych. Klient ma prawo do dostępu i poprawiania treści tych danych.  

3. Klient podpisując niniejszą Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Elżbietę Jaworską prowadzącego działalność gospodarczą Szkołę Pływania „Fan-Sport” z siedzibą w 

Łańcucie w celach realizacji Umowy oraz w celach marketingowych.  

 

4. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwia zrealizowanie niniejszej Umowy.  

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji 

usługi kursu pływania w celach marketingowych a także w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

 

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uzna że jego dane lub dane uczestnika są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed Klienta 

przed zawarciem umowy. 

 

§15 

 

Zasady zachowania podczas zajęć na basenie: 

1. 10 minut przed rozpoczęciem zajęć uczestnik odbiera zegarek od instruktora. 

2. Należy udać się do szatni, przebrać się w przebieralni oraz umyć się pod prysznicem. 

3. Następnie udać się na miejsce zbiórki (obok brodzika) i oczekiwać na rozgrzewkę z instruktorem. 

4. Po rozgrzewce z wyznaczonym instruktorem rozpoczynamy zajęcia, które trwają 45 min. 

5. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia.  

6. Złe samopoczucie lub inne dolegliwości zdrowotne należy bezzwłocznie zgłosić do instruktora 

prowadzące go zajęcia. 

7. Wyjść do toalety można po wcześniejszym zgłoszeniu do instruktora. 

8. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników zajęć. 



 

 

Czego nie można robić: 

- Hałasować i zakłócać przebiegu zajęć. 

- Biegać po niecce basenu oraz w szatni. 

- Oddalać się od grupy bez wiedzy instruktora. 

- Wchodzić do basenu bez zgody instruktora. 

- Pływać po torze w poprzek lub między torami. 

- Skakać do wody bez zgody instruktora. 

 

 

§16 

 

PIERWSZE KROKI NA BASENIE: 

 

Jeżeli wybierasz się pierwszy raz na basen to przeczytaj poniższe wskazówki, jeśli już korzystałeś z 

niego nic nie zaszkodzi jak sobie przypomnisz podstawowe zasady korzystania z pływalni. 

 

1.  Pamiętaj o niezbędnych rzeczach. Są nimi: kąpielówki, czepek, ręcznik oraz klapki (często ignorowane oraz 

zapominane). 

  

2.  Nie idź na basen na czczo. Zjedz coś, ale nie później niż 40 minut przed kąpielą. 

  

3.  Nigdy nie biegaj w szatni ani po niecce basenu ponieważ jest bardzo ślisko. 

  

4.  Nie krzycz, nie hałasuj. 

  

5.  Używaj sprzętu w szatni i na basenie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

  

6.  Przed wejściem do wody opłucz się pod prysznicem, a po kąpieli umyj się. 

  

7.  Zawsze przed pływaniem zrób rozgrzewkę na lądzie. 

  

8.  Jeśli nie umiesz pływać idź na brodzik nawet jeśli jesteś dorosła osobą. 

  

9.  Jeśli potrafisz to pamiętaj, że nie jesteś sam. Uważaj na innych, nie przeszkadzaj , nie pływaj w poprzek 

basenu, ani środkiem jeśli jest więcej osób w torze. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 


