
Regulamin Szkółki Pływackiej „DELFINEK” 

1. Zajęcia Szkółki trwają 45 minut (1 lekcja) 

2. Uczestnik zajęć posiada: strój kąpielowy (dowolnego koloru), klapki, ręcznik, czepek 

oraz chęć do pobrania nauki. 

3. Rodzice deklarują na piśmie (DEKLARACJA) chęć korzystania z zajęć Szkółki i 

informują o stanie zdrowia dziecka PRZED PIERWSZĄ LEKCJĄ. Deklaracja do 

pobrania u Instruktora lub ze stronki (nauka pływania/ papierki) 

4. Odpłatność zgodna z cennikiem podanym na stronie 

www.strefadelfinkowychprzyjaciol.pl  Płatności uiszcza się w cyklu miesięcznym, po 

pierwszych zajęciach – z góry opłacamy wszystkie lekcje w danym miesiącu. 

Kasiorkę przyjmuje prowadzący zajęcia. Można dokonywać przelewów na konta 

podane na stronce. 

5. Płacący otrzymują KARNET, w którym zaznaczone zostają opłacone zajęcia. Przed 

kolejnymi lekcjami instruktor zaznacza w karnecie wykorzystane zajęcia – prosimy 

NIE ZAPOMINAĆ KARNETU. 

6. Rodzice sami wyznaczają dni, w których potomek będzie korzystał z delfinkowych 

zajęć. 

7. Rodzice NIE BIORĄ udziału w zajęciach (poza wyjątkowymi sytuacjami). Raz w 

semestrze odbywa się lekcja pokazowa – wtedy serdecznie zapraszamy całą rodzinę. 

Dziecko bez Was szybciej się uczy! 

8. W przypadku opuszczenia zajęć (do 4 lekcji) zajęcia można wykorzystać w 

wybranym przez siebie terminie, ale do końca kolejnego miesiąca, poza Twoimi 

zadeklarowanymi zajęciami (w innych dniach lub godzinach) po konsultacjach z 

instruktorem. Jeśli opuszczonych lekcji w danym miesiącu – dla jednego dziecka – 

jest więcej niż 4 okres możliwości odpracowania przedłużany jest o kolejny miesiąc. 

9. W związku z punktem 8 nie ma możliwości odliczania niewykorzystanych zajęć w 

kolejnym cyklu opłat miesięcznych. Jeśli nie uda Ci się odpracować opuszczonych 

zajęć na dodatkowych lekcjach do końca kolejnego miesiąca (lub innego ustalonego 

terminu)to Twoja strata. 

10. W przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć z przyczyn zdrowotnych niewykorzystana 

kwota jest zwracana. W przypadku chorób krótkoterminowych opuszczone zajęcia 

należy opłacić lub odpracować zgodnie z pkt. 8. 

11. W przypadku braku opłaty dziecko nie będzie wpuszczane na pływalnię (chyba, że 

rodzic ustali z prowadzącym inny termin płatności). Brak reakcji na monit płatniczy 

(po drugiej lekcji w miesiącu) spowoduje wykreślenie z listy uczestników zajęć. 

12. Wzrost ceny nauki pływania może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od 

Organizatora kursu (np. wzrost czynszu, podatków itp). W innych przypadkach cena 

jest stała przez cały sezon. 

13. Podpisanie delfinkowej deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. 

 


