Regulamin Szkoły Pływania Dzieci i Niemowląt „Mali Nurkowie”
Zasady ogólne
1. Uczestnikami zajęć grupowych w Szkole Pływania Dzieci i Niemowląt "Mali Nurkowie" są
niemowlęta od 3. miesiąca życia oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Szkoła Pływania "Mali Nurkowie" organizuje zajęcia grupowe, kursy oswajania z wodą i nauki
pływania w sezonach: letnim, jesiennym, zimowym, wiosennym. Długość kursu uzależniona
jest od dni wolnych (święta, przerwy techniczne), zazwyczaj około 10-16 zajęć.
3. Zajęcia prowadzi jeden instruktor w niecce rekreacyjnej basenu .
4. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania.
5. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.
6. Dzieci do 5 roku życia biorą udział w zajęciach z rodzicem (opiekunem), który jest
równocześnie uczestnikiem zajęć.
7. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane. Zachęca się jednak do zbadania dziecka przed
zajęciami w celu stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do zajęć.
8. Grupy liczą od 3-8 par (rodzic/opiekun z dzieckiem) . W zależności od basenu.
9. Dzieci do lat 3(w zależności od indywidualnych potrzeb) pływają w majtkach z neoprenu lub
stroju takiego typu . Bezwzględnie po zakończonych zajęciach rodzic ściąga majteczki dziecku
w przebieralni i myje pod prysznicem.
10. Rodzice zobowiązani są posiadać czepki oraz okularki z przeźroczystymi szkłami dla siebie na
zajęcia.
11. Wszystkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z właścicielką szkoły Aliną Wicherek .
Płatność
1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zgłoszenia na dany sezon oraz
wpłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek Szkoły Pływania "Mali
Nurkowie". Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
2. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka do kursu pływania deklaruje brak przeciwwskazań
zdrowotnych do nauki pływania. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału

w kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo
w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
3. W przypadku zapisów na kontynuację zajęć rodzic powinien zadeklarować chęć dalszego
uczestnictwa dziecka w kolejnym kursie, najpóźniej do 3 zajęć przed końcem trwania
obecnego kursu smsem bądź mailem. Zgłoszenie nowych osób należy wysłać przez stronę
internetową https://www.malinurkowie.pl.
4. Zajęcia w grupach niemowląt i małych dzieci można rozpocząć w dowolnym momencie przy
zebraniu się grupy wiekowej min. 3-5 osób( w zależności od basenu). Istnieje możliwość
dopisania do grupy do 3-4 zajęć w istniejącej grupie, pod warunkiem wolnych miejsc w danej
grupie wiekowej, po uzgodnieniu z właścicielką szkoły.
5. W trakcie 3 pierwszych tygodni można zrezygnować z zajęć i zwracane są koszty za nieodbyte
zajęcia.
Odrabianie zajęć
1. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć z
inną grupą, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez aplikację do której dostęp dostaje
każdy na początku rozpoczęcia kursu. Taka możliwość jest 3 razy w ciągu trwającego sezonu.
Nieobecność zgłaszamy najpóźniej do 8 rano w dniu zajęć! Odrabiamy również przez
aplikację.
2. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od szkoły (przerwa techniczna,
niedogrzana woda itp.). W takich sytuacjach kurs zostaje przedłużony lub pieniądze zostają
zwrócone. Zalecamy sprawdzać komórki przed zajęciami.
Dodatkowe informacje
1. Dopuszcza się obserwowanie zajęć pływania przez drugiego opiekuna z nabrzeża pływalni
(Bronowianka)Opiekun przebrany jest w strój sportowy i posiada klapki kąpielowe. Szkoła
Pływania nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się rodziców do obowiązującego
Regulaminu Pływalni. Na reszcie basenów zajęcia można obserwować z trybun.
2. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą
rodzice.
3. Rodziców będących uczestnikami zajęć pływania ze swoimi pociechami na basenie
w Niepołomicach obowiązuje nakaz korzystania z czepków. Warto przyzwyczaić dziecko do
innego wyglądu rodzica w czepku, np. zakładając go wcześniej w domu, aby uniknąć strachu
dziecka przed zmienionym wyglądem rodzica.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10-15 min. przed ich
rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć. Dozwolone jest korzystanie z szatni
rodzinnej, odpowiednio dostosowanej dla niemowląt i małych dzieci. Zaleca się zaopatrzyć
w krzesełko samochodowe dla niemowląt, które zdecydowanie ułatwi rodzicowi
funkcjonowanie w szatni i wzięcie wspólnego prysznica przed zajęciami.

5. W zajęciach uczestniczy 1 rodzic /opiekun z dzieckiem. Rodzice lub opiekunowie mogą się
zmieniać co zajęcia nie w ich trakcie.

Podsumowanie
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
2. Zmiany w regulaminie szkoły oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą
uczestnikom przed zajęciami oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej:
https://www.malinurkowie.pl.
3. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez „Mali Nurkowie” z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 12/436,
w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Szkoły
Pływania Mali Nurkowie oraz innych osób. Szkoła pływania informuje, że zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie
danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Przed przystąpieniem do kursu Rodzice/Opiekunowie Prawni Dziecka podpisują
regulamin zaznaczając na stronie:
- Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuje go,
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przeczytania
i zaakceptowanie regulaminu przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego. Wyrażają tym
samym zgodę na dokumentowanie postępów swojego dziecka w postaci zdjęć i filmów
w środowisku wodnym oraz zamieszczania ich na stronie internetowej szkoły, FB, YT
i innych środkach masowego przekazu. Rodzic oświadcza, że opiekun ćwiczący
z dzieckiem w wodzie nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
pływania.
6. Dokonanie zgłoszenia i opłaty za kurs uważa się za zaakceptowanie niniejszego
regulaminu.

