REGULAMIN ZAJĘĆ OSWAJANIA Z WODĄ NIEMOWLĄT I DZIECI

1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym: elektronicznym lub osobistym
zapisaniu się do grupy na określony dzień i godzinę zajęć, po podpisaniu umowy
i
uiszczeniu opłaty za zajęcia
2. Każdy uczestnik otrzymuje karnet wstępu na określone zajęcia, ważny na okres, na jaki
wniesiona została opłata. Karnet jest biletem wstępu. Na karnecie jest do wykorzystania czas
45minut zajęć oraz 45minut na osuszenie i przebranie. Dokonując zakupu karnetu rodzic określa
grupę i godzinę zajęć, w których będzie uczestniczył wraz z dzieckiem.
3. Pierwsze zajęcia – próbne, mają na celu zapoznanie rodzica/opiekuna oraz dziecka z nową formą
aktywności.
4. Zajęcia trwają 30-45 min. Ich długość uzależniona jest od wieku dzieci w danej grupie.
5. Za niewykorzystane lekcje nie przysługuje zwrot pieniędzy. Istnieje możliwość odrobienia
dwóch zajęć w semestrze w terminie uzgodnionym z trenerem prowadzącym.
6. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (8 opiekunów z dziećmi) o przyjęciu do grupy będzie
decydować kolejność zgłoszeń oraz dokonanych wpłat.
7. Niezbędne jest zaświadczenie od pediatry o braku przeciwwskazań do udziału dziecka
w zajęciach lub podpisanie przez opiekuna stosownego oświadczenia.
8. Dzieci do lat 3 udział w zajęciach biorą w specjalnych pieluchach Huggies Little Swimmers,
które można nabyć w sklepie na terenie Kaliskiego Parku Wodnego. Zabrania się zdejmowania
pieluch na terenie niecki pływalni.
9. Dzieci przebywają w wodzie z jednym opiekunem. Drugi z opiekunów może wejść na teren
szatni, aby pomóc w przebieraniu dziecka (musi posiadać obuwie zmienne).
10. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka na terenie pływalni (w szatni przydatny
jest fotelik samochodowy lub nosidełko by nie zostawiać dziecka samego na przewijaku).
11. Podczas trwania zajęć dziecko nie może używać smoczka, nie podajemy też jedzenia i picia.
12. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie niecki basenu oraz szatni zobowiązane są do
słuchania poleceń trenera bądź instruktora.
13. Usługodawca ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych informując o tym uczestników
oraz przeprowadzić je w innym terminie.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania semestru.
15. W przypadku nie spełnienia wymogów usługodawca może odmówić przyjęcia na kurs.
16. Za przedmioty pozostawione w szatni i na terenie pływalni AQUAPARK KALISZ nie
odpowiada.
17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem obiektu, na którym odbywają
się zajęcia oraz do przestrzegania go.
18. Zakazuje się fotografowania oraz filmowania zajęć, poza specjalnie do tego wyznaczonymi
terminami.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 4
uczestników.
20. Podpisując umowę i wnosząc opłatę za zajęcia uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią
powyższego regulaminu oraz regulaminu Aquaparku Kalisz i akceptuje warunki w nich zawarte.

