„Łódeczka” Akademia Pływania- Regulamin zajęć
1. Organizatorem zajęć jest „Łódeczka” Akademia Pływania. Spotkania odbywają się na obiekcie Szkoły
Podstawowej nr 19 al.kard.S.Wyszyńskiego 100 w Łodzi, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie
www.akademialodeczka.pl. Prowadzenie naszej działalności jest ubezpieczone w firmie PZU.
2. Dziecko/Osoba przystępująca do zorganizowanych zajęć pływania musi być w pełni zdrowa. Wszelkie
choroby, podjęte leczenie, które mogłyby ujawnić się podczas wysiłku fizycznego należy zgłosić
organizatorowi, który ma prawo wstrzymania uczestnictwa.
3. Opłaty karnetowe za zajęcia należy dokonywać od pierwszego do piątego dnia danego miesiąca, przelewem
na rachunek bankowy Organizatora: 41 1050 1461 1000 0090 9139 4610 – Łódeczka.
W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika/czki, termin i rodzaj zajęć oraz opłacany msc.
UWAGA!! Brak informacji o rezygnacji uczestnika z zajęć pływania jest jednoznaczne z naliczeniem
opłaty za kolejny miesiąc. Wiąże się to z rezerwacją miejsca na liście. Rezygnacja jest możliwa poprzez
wysłanie e-maila na adres info@akademialodeczka.pl bądź telefonicznie czy SMS pod nr tel: + 48 796585877.
Jednocześnie informujemy, iż na naszej internetowej stronie jest zamieszczony kalendarz z dniami wolnymi od
prowadzenia zajęć pływania.
4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach pływania tylko po uprzednim poinformowaniu
organizatora o absencji uczestnika/czki. Zastrzegamy, iż odrabianie jest możliwe, jeśli nie mamy na danej
lekcji kompletu osób. Oczywiście po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny przyjścia.
Ponadto nie zwracamy wpłaconych należności za niewykorzystane nieobecności.
Wiadomość o niestawiennictwie na zajęciach powinna być wysłana, najlepiej niezwłocznie, jeśli już to jest
pewne, SMSem na nr tel: +48 796585877. Najpóźniej jednak dnia poprzedzającego wizytę do godz.22.00.
5. Osoby/ dzieci uczestniczące w zajęciach obowiązuje regulamin pływalni SP, z którym należy się zapoznać
przed pierwszą wizytą i przestrzegać jego zasad i ogólnie przyjętych norm i zachowań. Istotnym wymogiem jest
posiadanie czepka oraz stroju pływackiego. Uczestnicy każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć
zobowiązani są do umycia całego ciała, w trosce o utrzymanie higieny swojej jak i obiektu z którego korzysta.
6. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i
ratownik. Uczestnicy i opiekunowie upraszani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego
odbierania podopiecznych po zakończonych zajęciach. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest pomoc
rodzica czy opiekuna w szatni. Ze względów bezpieczeństwa rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać na
terenie pływalni w czasie prowadzonych zajęć.
7. „Łódeczka” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia
grup, zmian godzin zajęć. W przypadku nie przeprowadzonych zajęć z przyczyn leżących po stronie
organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu i za zgodą kwota
ta może zostać przeniesiona na kolejne wejścia- karnet.
8. Zajęcia zaplanowane są w systemie wrzesień 2022- czerwiec 2023. Kursy nauki pływania dedykowane są
dzieciom od 4 roku życia. Doskonalenie pływania to osoby posiadające umiejętności pływackie.
9. „Łódeczka” ma prawo do wykorzystania zdjęć bądź nagrań na potrzeby prowadzenia swojej działalności.
Jednocześnie szanujemy ewentualny sprzeciw, jednak musimy taką informację posiadać od zainteresowanych.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
* Administratorem danych osobowych uczestników jest Łódeczka, działalność zarejestrowana w Łodzi, ul. Przełajowa 23/6; 94-045 Łódź
www.akademialodeczka.pl
* Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zajęć pływania.
* Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
* Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkowało brakiem możliwości udziału
w zajęciach.

