SZPZLO Warszawa Targówek
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”
ul. Balkonowa 2, 03 – 329 Warszawa

Zapraszamy na

WAKACYJNE
kursy pływania niemowląt i
małych dzieci
Okres: od 06-27 lipca 2017 r.
Zajęcia odbywają się w terminach 6,13,20,27 lipiec
Gr.

Wiek

I

od 3 - 9 m-cy

II

od 9 – 18 m-cy

III

1,5-2,5 lat

IV

2,5 - 3,5 lat

Terminy zajęć

Godzina zajęć

Ilość/koszt

17:00-17:30
6,13,20,27
lipiec
(czwartki)

17:30-18:00

4 zajęcia
18:00-18:30 132,00 zł
18:30-19:00

Zajęcia odbywać się będą we czwartki.
Grupa zostaje zawiązana przy minimalnej ilości 8 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub
rezygnacji z grupy przy zbyt małej ilości chętnych.
O zmianach powiadamiamy uczestników telefonicznie.

e-mail: muszelka@basen-muszelka.pl
www.basen-muszelka.pl

SZPZLO Warszawa Targówek
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”
ul. Balkonowa 2, 03 – 329 Warszawa

Zapraszamy na

WAKACYJNE
kursy pływania niemowląt i
małych dzieci
Okres: od 03-31 sierpnia 2017 r.
Zajęcia odbywają się w terminach 3,10,17,24,31 sierpnia
Gr.

Wiek

I

od 3 - 9 m-cy

II

Terminy zajęć

Godzina zajęć

Ilość/koszt

17:00-17:30

od 9 – 18 m-cy 3,10,17,24,31 17:30-18:00

III

1,5-2,5 lat

IV

2,5 - 3,5 lat

sierpnia
(czwartki)

5 zajęć
18:00-18:30 165,00 zł
18:30-19:00

Zajęcia odbywać się będą we czwartki.
Grupa zostaje zawiązana przy minimalnej ilości 8 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub
rezygnacji z grupy przy zbyt małej ilości chętnych.
O zmianach powiadamiamy uczestników telefonicznie.

e-mail: muszelka@basen-muszelka.pl
www.basen-muszelka.pl

SZPZLO Warszawa Targówek
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”
ul. Balkonowa 2, 03 – 329 Warszawa

Regulamin zajęć pływanie niemowląt i dzieci do 4 lat
1.

Korzystanie z zajęć odbywa się na podstawie karnetu na konkretną grupę opłacanego gotówką w kasie
pływalni, zgodnie z regulaminem zajęć i regulaminem pływalni.

2.

Karnetu nie wolno odstępować osobom trzecim.

3.

Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym co najmniej 1 x w tygodniu.

4.

Zajęcia trwają 30 minut, odbywają się w grupach dostosowanych liczebnością do wieku i poziomu
zaawansowania ćwiczących, prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów Akademii Ruchu.

5.

Minimalna ilość osób przy której zawiązywana jest grupa wynosi 8.

6.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem nauczania określającym stopniowanie zadań i umiejętności
w poszczególnych grupach.

7.

O kwalifikacji/przeniesieniu do konkretnej grupy może decydować instruktor prowadzący zajęcia.

8.

Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 85 minut przebywania w strefie mokrej. Po przekroczeniu
tego czasu doliczana jest dopłata 0,30 zł/min.

9.

W ramach opłaty prawo wejścia do przebieralni i na płytę pływalni ma jeden ćwiczący z dzieckiem opiekun
i jedno dziecko. Jeżeli potrzebna jest pomoc drugiego opiekuna w przygotowaniu dziecka do zajęć należy
zgłosić to w kasie obiektu. Przekroczenie ww. ustaleń oraz nie przestrzeganie przepisów prawa, zasad
bezpieczeństwa, naruszenia obowiązujących regulaminów lub interesów organizatora skutkować będzie
automatycznym skreśleniem uczestnika zajęć z listy bez prawa zwrotu/rekompensaty za zajęcia do końca
trwania turnusu.

10. Drugi opiekun ma prawo wejścia na płytę pływalni jedynie w przypadku wykupienia usługi zgodnie
z cennikiem.
11. Opiekuna przebywającego na płycie pływalni robiącego zdjęcia i nagrywającego filmy bezwzględnie
obowiązuje strój sportowy: klapki, spodenki, koszulka oraz wypełnienie postanowień pkt. 10.
12. Opiekunowie przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie dzieci podczas
zajęć. Zdjęcia i materiały filmowe organizator ma prawo wykorzystywać do celów marketingowych.
13. Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach oraz na pływalni poza zajęciami odpowiadają opiekunowie.
14. Opiekunowie zobowiązani są do posiadania i używania jednorazowych podkładów higienicznych, które
należy rozkładać na matach przewijaków podczas przebierania dzieci.
15. Podczas pobytu na pływalni dzieci muszą mieć założone dobrze dopasowane pieluchy kąpielowe.
16. Uczestników zajęć obowiązuje noszenie czepka kąpielowego.
17. Zwrot karnetu i wycofanie gotówki ma miejsce pod warunkiem, że nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakupu
i nie wykorzystano żadnych zajęć*.
18. Rekompensaty związane z niewykorzystanymi wejściami (choroba, wyjazd, brak aklimatyzacji dziecka na
zajęciach, itp.) stosowane są na pisemny wniosek opiekuna prawnego, a niewykorzystane zajęcia można
odebrać w formie wejść jednorazowych na pływanie rekreacyjne do 30 września lub w miesiącach letnich.
19. Wykupienie zajęć jest równoznaczne ze złożeniem pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz
opiekuna zezwalającym na czynne uczestnictwo w zajęciach.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania turnusu.
*do zwrotu niezbędny jest paragon fiskalny
Kierownik KBR „Muszelka”

e-mail: muszelka@basen-muszelka.pl
www.basen-muszelka.pl

