
 

                    REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH 

 
 

§1. Postanowienia  ogólne 
 

Organizator- Arkadiusz Myśliwiec prowadzący działalność pod firmą: Switch on sport Arkadiusz 

Myśliwiec, z zakładem głównym pod adresem 38-350 Bobowa ul. Topolowa 3, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7382021452 REGON: 386427765, adres e-

mail kontakt@switchonsport.pl  nr tel 518 333 107. 

1. Regulamin zajęć pływackich stanowi podstawę do wzięcia udziału w kursie pływania 

organizowanych przez Switch on Sport i wskazuje podstawowe zasady, które każdy Uczestnik 

musi przestrzegać. 

2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się w następujących ośrodkach: 

Centrum Sportu i Rekreacji Przystań ul. Filipa Eisenberga 4  

 

§2. Zasady uczestnictwa w zajęciach pływackich 

 

1. Opiekunowie oświadczają, że dzieci są zdrowe i nie mają przeciwwskazań do udziału w 

zajęciach pływania. Przed przystąpieniem do zajęć należy skonsultować się z lekarzem           

który potwierdzi, że dziecko nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach pływania.  

2. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiada opiekun prawny. 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.  

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do niniejszego regulaminu oraz regulaminu 

pływalni, w którym zajęcia są organizowane. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu 

Uczestnik może zostać skreślony z listy zajęć pływackich 

5. Uczestnik zajęć  zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz aktywnego 

w nich udziału 

6. Rodzic/opiekun ma obowiązek odprowadzić nieletniego Uczestnika na zajęcia bezpośrednio do 

instruktora, oraz niezwłocznie odebrać po zakończeniu lekcji. 

7. Odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika do godziny rozpoczęcia zajęć i po ich 

zakończeniu ponoszą opiekunowie/rodzice (szatnie, hol basenu itd.). 

8. Zapisy na zajęcia pływackie odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.switchonsport.pl oraz opłatą za daną edycję zajęć.  

9. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu przez Uczestnika i jego Rodziców/Opiekunów prawnych.  

10. O zapisach na zajęcia pływania decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych poprzez formularz 

zgłoszeniowy 
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11. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie :www.switchonsport.pl oraz wpłata jest 

równoznaczna  z zawarciem umowy. 

§3. Płatności 

 

1. Zajęcia opłacane są na 1 zajęciach za edycję według aktualnie obowiązującego cennika 

dostępnego na stronie www.switchonsport.pl 

2. Płatność jednorazowo za cały kurs na pierwszych zajęciach, gotówką lub przelewem na konto  

 82 1050 1458 1000 0097 3124 5537. W opisie przelewu należy wpisać: Opłata za zajęcia 

pływania- imię i nazwisko: dzień zajęć np.  Opłata za zajęcia pływania- Jan Kowalski: środa 

3. Jeśli w kursie pływania bierze udział rodzeństwo przewidziany jest rabat w wysokości 100 zł na 

drugiego uczestnika. 

§4. Zajęcia pływania   

 

1. Zajęcia prowadzone są przez  kadrę trenerów i instruktorów 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora przypisanego do danej grupy w 

trakcie trwania kursu oraz zastępstw instruktorów prowadzących zajęcia z przyczyn 

niezależnych od Organizatora np. choroba instruktora. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, a czas ich trwania wynosi 45 min  

 

§5. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć 

 
1. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub pływalni na 

której prowadzone są zajęcia, opłata za zajęcia zostaje zachowana na poczet przyszłej edycji. 

2. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, w  w których Uczestnik nie wziął udziału z przyczyn 

leżących po stronie Klienta. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona 

na następną edycję. 

3. Zgłoszoną nieobecność na 1 dzień przed zajęciami, będzie można odrobić (jeżeli będzie taka 

możliwość) , jednakże tylko w trakcie trwającej edycji lub w następnej. Chęć odrobienia 

nieobecności należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@switchonsport.pl  

4. W momencie zmniejszenia się liczebności grupy do trzech lub mniej uczestników, Organizator 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania innego terminu zajęć. 

§6. Polityka prywatności 

 

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: 

www.switchonsport.pl zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Arkadiusz Myśliwiec 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Switch On Sport Arkadiusz Myśliwiec” z 

zakładem głównym pod adresem: ul. Fieldorfa 14/12, 31-209 Kraków, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7382021452, REGON: 386427765. 

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) 
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oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie 

danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności 

pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio 

przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych 

Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne 

w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone 

procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy 

zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność 

wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w 

razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO). 

§7. Postanowienia  końcowe 

 

1. . Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy zajęć pływania z 

powodu zaległości w płatnościach powyżej 30 dni ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na 

tle realizacji niniejszego Regulaminu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór 

poddany zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 

zakładu głównego Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego oraz Kodeksu cywilnego. 

 

 

 ………………….…….…..                                                  ……..….………………………...                                       

Imię i Nazwisko Uczestnika                                                Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna  
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