
 

 Regulamin Szkoły Pływania Swim Stars 

 
§  1.  Organizacja Kursu 
1. Kursy organizowane są przez Szkołę Pływania „Swim Stars” , należącą do firmy F.H.U. Dariusz Czekaj & 

Family z siedzibą  przy ul. Umińskiego 16/31 w Warszawie 03-984,   NIP 113-266-53-46. 

 

2. Osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez Szkołę Swim Stars obowiązuje przestrzeganie 

regulaminu zajęć Swim Stars oraz  regulaminu obiektu, na którym odbywa się kurs. 

 

3. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklach mniej więcej trzymiesięcznych 

oraz kursy wakacyjne tygodniowe lub dwutygodniowe . Jednostka zajęć grupowych w zależności od rodzaju 

trwa 30 min. lub 45 min. , a w przypadku zajęć indywidualnych 45 min. lub 60 min. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest opłacenie kursu (płatności dokonujemy po pierwszych 

zajęciach) na konkretny (określony) dzień i konkretną godzinę.  

 

5. Wstęp na pływalnie posiadają osoby posiadające aktualny karnet, umyte pod natryskami, ubrane w strój 

kąpielowy i czepek pływacki. 

 

6. Szkoła Swim Stars organizuje zajęcia nauki oraz doskonalenia pływania w grupach maksymalnie 5-6 

osobowych dla basenu przy ul. Kawęczyńskiej 36 i basenu Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 oraz w 

grupach 4-5 osobowych dla basenu w „Klubie Sosnowym”, do których jest przypisany jeden instruktor/trener 

prowadzący zajęcia „w wodzie”. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć „z brzegu” w 

niestandardowych sytuacjach oraz w grupach doskonalących  pływanie. 

 

7. Minimalna ilość uczestników do powstania grupy to 4 osoby dla basenu przy ul. Kawęczyńskiej 36 i basenu 

Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 oraz 3 osoby dla basenu w „Klubie sosnowym”.  

 

8. Pierwszeństwo do zapisów na następny semestr mają osoby kontynuujące kurs w danym dniu i godzinie. 

 

9. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora/trenera prowadzącego kurs. 

 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem w celu 

wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. 

 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora prowadzącego zajęcia i 

ratowników. 

 

12. Organizatorzy kursu mają prawo usunąć uczestnika kursu w razie nie stosowania się do poleceń 

instruktorów, ratowników, regulaminu pływalni lub stworzenia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia innych 

osób przebywających na pływalni. Osoba usunięta nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów. 

 



 

13. Organizatorzy kursu mają prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w 

innym wyznaczonym terminie. 

 

14. Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według wieku oraz poziomu 

zaawansowania, a w miarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do wyższych grup. 

 

15. Osoba dorosła odpowiedzialna (rodzic lub opiekun) za uczestnika kursu zobowiązuje się do dostarczenia 

uczestnika na halę basenową przed zajęciami oraz do odbioru z hali basenowej po zajęciach. 

 

16. Organizator kursu ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników kursu w godzinach trwania zajęć. 

 

17. Osoba dorosła ( rodzic lub opiekun)  odpowiedzialna jest za straty materialne spowodowane przez 

uczestnika kursu. 

 

18. Osoba dorosła  jest zobowiązana do bezwzględnego powiadomienia organizatora kursu lub  instruktora 

prowadzącego o każdej chorobie uczestnika kursu, która może mieć wpływ na zajęcia odbywające się na 

basenie. 

 

19. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności. 

 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania zajęć kursu oraz do wykorzystywania zdjęć do 

celów marketingowych  Szkoły Pływania Swim Stars. 

 

§ 2. Polityka Cenowa 
1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się po opłaceniu kursu. Istnieje możliwość płatności w ratach lub 

jednorazowo. 

 

2. Opłaty za zajęcia należy dokonywać według obowiązującego cennika, który będzie dołączony jako załącznik. 

 

3. W przypadku płatność jednorazowej należy ją uiścić do 3 dniach od akceptacji regulaminu, przy płatności 

ratalnej pierwszą ratę  należy  uiścić do 3 dniach od akceptacji regulaminu, a kolejne zgodnie z  

harmonogramem spłat. Harmonogram spłat będzie przesłany w załączniku. 

 

4. Karnety na zajęcia indywidualne mają określoną ważność. Karnet 5 zajęć 2 miesiące, karnet 10 zajęć 3 

miesiące.    

 

5. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są w formie gotówki w wyznaczonych terminach, lub w formie 

przelewu na rachunek bankowy: 

 

Idea Bank: 33 1950 0001 2006 2287 4329 0001  

6. Paragon lub faktura będzie wystawiona nie więcej niż po 7 dniach od zaksięgowania wpłaty, pod warunkiem 

przesłania danych do paragonu lub faktury na adres email: szkolaswimstars@gmail.com 

 



 

7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania. 

 

§ 3.  Nieobecności 
1. Uczestnik ma prawo do odrobienia 4 zajęć, po zgłoszeniu nieobecności. 

 

2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa  w zajęciach należy zgłosić brak obecności najpóźniej do 

wieczora dnia poprzedzającego  zajęcia, w innym przypadku zajęcia przepadają. 

 

3. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. 

 

4. Nieobecności należy zgłaszać  poprzez wiadomości sms pod  numer 602-253-471 wysyłając maila na adres 

szkolaswimstars@gmail.com. 

 

5. Nieodrobione zajęcia nie przenoszą się na kolejne cykle, i nie mogą być odliczane z kwoty wynikającej z 

ceny kolejnego kursu. 

 

6. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne, wolne od pracy (dni czerwone w kalendarzach). Harmonogram 

dni wolnych od zajęć zostanie przesłany wraz z Regulaminem. 

7. Organizator kursu pozostawia sobie możliwość usprawiedliwienia nieobecności zgłoszonej po terminie w 

skrajnych przypadkach. 

 

§ 4. Rezygnacja z kursu. 

1. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, nie później niż przed końcem 3 

tygodnia zajęć Szkoła Pływania zwraca 50 % pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia. 

2. Po 3 tygodniu zajęć w danej edycji rezygnacja z uczestnictwa w kursie nauki lub doskonalenia pływania, 

może być spowodowana tylko chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającą kontynuację 

zajęć lub w szczególnych przypadkach. 

 

3. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. 

 

4. Rezygnujący jest zobowiązany do dostarczenie oświadczenia, iż na własną prośbę zrezygnował z udziału w 

zajęciach i prosi o zwrot ustalonej kwoty na wskazany przez Niego numer rachunku bankowego. 

 



§ 5. Uwagi końcowe 
1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie), Szkoła 

Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie bądź przedłużyć kurs o taka samą ilość 

jednostek.  

 

2. Szkoła Swim Stars zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć z 

przyczyn od niej niezależnych.  

 

3. Szkoła Swim Stars zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.  

 

4. Szkoła Swim Stars gwarantuje możliwość kontynuacji zajęć na kursie następnym, tylko w przypadku 

dokonania wcześniejszej mailowej rezerwacji miejsca, najpóźniej w dniu ostatnich zajęć w poprzednim kursie. 

 

5. Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować do instruktorów prowadzących zajęcia, przed rozpoczęciem lub 

po zakończeniu każdego bloku zajęć, ewentualnie mailowo bądź telefonicznie. 

 


