REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ NAUTICA
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz
opłacenie zajęć.
2. Przed przystąpieniem do zajęć należy skontaktować się z lekarzem - pediatrą prowadzącym
dziecko i uzyskać informację czy dziecko nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w
wodzie.
3. Adresatami szkółki pływackiej są dzieci w wieku 5 - 17 lat.
4. Lekcje prowadzone są w grupach, gdzie liczba uczestników w jednej grupie wynosi 5 - 15
osób. Grupy składają się z osób o podobnych umiejętnościach pływackich.
5. Zajęcia odbywają się w GOTSiR NAUTICA w Gorzycach, prowadzone są przez
uprawnionego instruktora lub trenera pływania.
6. Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu według harmonogramu dostępnego w kasie pływalni.
7. Płatność za zajęcia dokonywana jest z góry za karnet miesięczny - cykl 8 zajęć.
8. Rodzic może zrezygnować z zajęć dziecka w dowolnej chwili pisemnie, jednak pieniądze za
opłacony z góry karnet nie zostaną zwrócone.
9. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia z powodu nieobecności
dziecka w cyklu zajęć.
10. Wypadek losowy (np. awaria pływalni) może doprowadzić do odwołania zajęć, o czym
Opiekun zostanie powiadomiony SMS lub telefonicznie, najszybciej jak będzie to możliwe.
11. Zdjęcia oraz nagrania filmowe zawierające wizerunek uczestników Szkółki Pływackiej
„Nautica” mogą być wykorzystane do celów promocyjnych przez Organizatora.
12. Uczestnictwo w szkółce pływackiej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
Regulaminem oraz regulaminem GOTSiR „Nautica” a każdy uczestnik jest zobowiązany do jego
przestrzegania
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

• Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka
potrzeba zaistnieje.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GOTSiR Nautica w Gorzycach danych
osobowych zawartych w Oświadczeniu dla potrzeb związanych z zapisaniem
dziecka do Szkółki Pływackiej Nautica, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem
poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek
Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica, z siedzibą przy ul. Bogumińskiej 31 w
Gorzycach. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do
treści swoich danych i ich poprawienia. Przysługuje mi również prawo żądania ich
usunięcia, aczkolwiek będzie to równoznaczne z wyrejestrowaniem karnetu ze
Szkółki Pływackiej Nautica.

