
Regulamin SWIM STARS - COVID19 

1. Osoby dorosłe oraz rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach  organizowanych przez 

Szkołę Pływania SWIM STARS,  biorąc udział  w zajęciach – potwierdzają, że nie mają 

żadnych objawów wskazujących na zachorowanie COVID-19 – takich jak gorączka, suchy 

kaszel, zmęczenie, ból gardła.  

 

2. Szkoła SWIM STARS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zachorowania na COVID- 

19.  

 

3. Osoby przebywające na przymusowej kwarantannie wyznaczonej przez „Sanepid” 

(Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego), są 

zobowiązane do poinformowania telefonicznie 602-253-471 lub mailowo 

szkolaswimstars@gmail.com – w takiej sytuacji będzie możliwość odrobienia zajęć w 

innym terminie. 

 

4. Osoby, które mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 są zobowiązane do kontaktu ze Szkółką Pływania – j.w.  

 

5. Szkoła Pływania SWIM STARS w przypadku ponownego zamknięcia basenów,   

pozostawia sobie prawo do dalszego pobierania płatności za zajęcia, wysokości 50% 

opłaty miesięcznej – na poczet utrzymania firmy i pracowników – nadpłaty będą 

rozliczana w postaci oddania zajęć, po ponownym uruchomieniu zajęć.  

 

6. Osoba świadomie przyprowadzająca dziecko chore na zajęcia (z podejrzeniem COVID-

19), w przypadku objęcia kwarantanną całej grupy oraz grup sąsiadujących z zajęciami, 

może zostać obciążona kosztami  utrzymania terminu grup wysokości 250zł./0,5h.  

 

7. Rodziców oraz opiekunów, prosi się o bezwzględne przestrzeganie regulaminu danej 

Pływalni oraz:  

-  zasłanianie ust oraz nosa maseczkami we wszystkich pomieszczeniach, 

-  po wejściu na teren basenu, zdezynfekowanie rąk,   

- ograniczenie przebywania w szatniach oraz przebieralniach do minimum. Dzieci, które 

potrafią samodzielnie się przebrać są proszone o udawanie się do przebieralni bez 

rodziców lub opiekunów,  

- „strefa sucha na basenie” (czyli przebieralnie, korytarze z suszarkami ) oraz hala 

basenowa  nie są miejscem przeznaczonym do czekania na dzieci, rodzice i opiekunowie 

proszeni są o jak najszybsze opuszczanie tych stref. 

- prosimy o zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra od siebie.  

 

8. Dokonanie pierwszej płatności, jest rozumiane jako zaakceptowanie powyższego 

regulaminu.  

Dbajmy o siebie ale też o wszystkich, z którymi mamy codzienny kontakt. Bądźmy 

odpowiedzialni za siebie i za innych. 

 

Cały zespół SWIM STARS! 

mailto:szkolaswimstars@gmail.com

