
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA NA 

BASENIE REGIONALNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO W RZESZOWIE 

 

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest Kliniczny Zakład Fizjoterapii w Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

2. Wszelkie informacje dotyczące terminów, czasu trwania zajęć, przerw w zajęciach i płatności 

dostępne są na stronie internetowej: https://szpital2.rzeszow.pl/aktualnosci/nauka-plywania-dla-

dzieci 

3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci do 9 roku życia. 

4. Uczestnicy szkoleń mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia czy nie ma 

przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. Uczestnicy zajęć na basenie  przychodzą 

na zajęcia na własną odpowiedzialność, będąc świadomi swojego stanu zdrowia. 

6. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw). 

7. Wysokość opłaty zależna jest od wyboru cyklu nauki pływania zgodnie z informacją podaną na 

stronie internetowej I telefonicznie. 

8. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata składki przed rozpoczęciem zajęć, szczegóły na 

stronie. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca. 

9. Opłatę (metodą płatności elektronicznych) należy uiścić na rachunek Bankowy  Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w wyznaczonym terminie, a 

potwierdzenie wpłaty przedstawić na pierwszych zajęciach prowadzącemu. 

10. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w ramach wolnych miejsc w innych grupach o tym samym 

poziomie umiejętności. 

11. Termin odrabiania nieobecności ustala się z instruktorem lub telefonicznie. 

12. Nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu opłaty. 

13. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny cykl. 

14. Wyłącznie w przypadku długotrwałej choroby nie rokującej powrotu na zajęcia będzie możliwość 

uczestnictwa w następnym cyklu zajęć  lub zwrotu opłaty. 

15. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu pływalni, oraz szatni w tym 

przebieralni. 

16. Uczestnik powinien być wyposażony w: 

• strój pływacki, 

• czepek, 

• okularki pływackie. 
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17. Opiekunowie dzieci zajęcia mogą oglądać z holu pływalni. 

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na nieckę basenową i do szatni osób nie będących 

uczestnikami zajęć. 

19. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest samodzielne przygotowanie się do zajęć 

(przebranie, wejście na nieckę basenową oraz wysuszenie i opuszczenie szatni). Po wejściu na nieckę 

basenową dziecko siada na ławce i czeka na instruktora. 

20. W czasie przebywania dzieci w szatni organizator zapewnia opiekuna, który nadzoruje i w razie 

potrzeby pomaga dzieciom (pomaga nie oznacza wykonywania za dziecko czynności z punktu 19 

regulaminu). 

21. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia. 

22. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego instruktora jest zabronione. 

23. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do dokładnego umycia się pod natryskiem. 

24. Za rzeczy pozostawione w szatni bez zabezpieczenia, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

25. W przypadku niewypełniania wymogów regulaminu kursów nauki i doskonalenia pływania oraz 

regulaminu  pływalni organizator może odmówić przyjęcia uczestników na kolejne zajęcia lub 

wykluczyć z zajęć. 

26. Zapisanie się na zajęcia i dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich 

postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania oraz regulaminu pływalni. 


