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Regulamin uczestnictwa w zajęciach Activity - Szkoła Pływania Kasi Hutny

Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest firma Activity. Katarzyna Hutny, z
siedzibą pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 74/19, 01-650 Warszawa, NIP: 5252459410.

Regulamin określa zasady płatności i uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania,
organizowanych w następujących formach:

1. Zajęcia grupowe;
2. Zajęcia indywidualne;
3. Zajęcia kameralne;
4. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania w godzinach zajęć na świetlicy.

Wypełnienie i przesłanie drogą mailową elektronicznego formularza zapisów jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.

Ad. 1. Zajęcia grupowe
- Każdy uczestnik zajęć (w przypadku dzieci - rodzic, opiekun prawny) oświadcza, że nie

ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach grupowych.
- Organizator zaleca Uczestnikom, na czas trwania kursu, posiadanie ważnego

ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Organizator nie
ubezpiecza Uczestników, ani nie weryfikuje czy Uczestnicy posiadają stosowną polisę.

- Płatności za zajęcia grupowe należy uregulować przed rozpoczęciem kursu w formie
jednorazowej lub ratalnej - zgodnie z harmonogramem płatności, umieszczonym przez
organizatora na stronie www.activity.waw.pl

- W przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia - Uczestnik (Rodzic/Opiekun) otrzymuje
wezwanie do zapłaty, jeśli w dalszym ciągu płatność pozostaje nieuregulowana -
następuje skreślenie Uczestnika z listy zajęć, a Organizator wszczyna stosowne
procedury windykacyjne.

- Cena karnetu upoważniającego do udziału w zajęciach grupowych, obejmuje bilet
wstępu na pływalnię na czas zajęć + 30 min. czasu technicznego. Za każdą minutę
ponad ustalony czas, uczestnik dopłaca we własnym zakresie, wg cennika obiektu.

- Karnet jest imienny i nie podlega odstąpieniu.
- Firma Activity zapewnia uczestnikom zajęć wszystkie potrzebne przyrządy

wspomagające naukę i doskonalenie pływania.
- Uczestnicy zajęć mają możliwość odrobienia zajęć, na których byli nieobecni. Zajęcia

można odrabiać w terminie ważności danego karnetu. Nie ma możliwości odrabiania
zajęć podczas kolejnego kursu, jeśli nie jest się jego uczestnikiem. Dzień i godzinę
odrabianych zajęć należy ustalić z instruktorem prowadzącym.

- Rezygnacja z zajęć może nastąpić po 1 odbytych zajęciach, czyli w przeciągu 7 dni od
startu kursu, wówczas niewykorzystana kwota jest zwracana na wskazany numer konta
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bankowego. W innych przypadkach kwota nie jest zwracana. Rezygnacja z zajęć musi
być zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej (mail).

- W razie konieczności zamknięcia basenu, w związku z epidemią COVID-19, organizator
zwraca środki za nieodbyte zajęcia lub (za zgodą Rodzica) przenosi płatność na czas
otwarcia pływalni.

- Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu
pływalni.

- Organizator ponosi odpowiedzialność za Uczestnika tylko i wyłącznie w czasie trwania
zajęć.

- Firma Activity informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika, w trakcie jego
obecności na zajęciach, do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania
ich na swoich kanałach informacyjnych: stronie internetowej, fan page’u, profilu na
portalu Instagram. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub
Opiekun wyrażają na to zgodę. Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o
niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy
złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego
oświadczenia, publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną usunięte.

Ad. 2. Zajęcia indywidualne
- Każdy Uczestnik zajęć (w przypadku dzieci - rodzic, opiekun prawny) oświadcza, że nie

ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach indywidualnych.
- Organizator zaleca posiadanie, na czas trwania kursu, ważnego ubezpieczenia od

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Organizator nie ubezpiecza Uczestnika,
ani nie weryfikuje czy Uczestnik posiada stosowną polisę.

- Rezerwacji terminu zajęć indywidualnych, Uczestnik (Rodzic, Opiekun) dokonuje przy
zapisie na zajęcia poprzez formularz zapisów, deklarując cykliczny udział w zajęciach w
wybranym przez siebie terminie.

- Zajęcia indywidualne mogą zostać odwołane przez Uczestnika (Rodzica, Opiekuna).
Potrzeba ta musi zostać zgłoszona do Organizatora nie później niż 12 godzin przez
umówionymi zajęciami - wówczas opłata za zajęcia nie jest naliczana.

- Płatności za zajęcia indywidualne Uczestnik (Rodzic, Opiekun) ureguluje po każdym
zakończonym miesiącu, w którym Uczestnik uczestniczył w zajęciach indywidualnych.
Organizator poinformuje Uczestnika (Rodzica, Opiekuna) w formie mailowej lub przez
SMS o wysokości kwoty do wpłaty i prześle link do płatności.

- W przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia - Uczestnik (Rodzic/Opiekun) otrzymuje
wezwanie do zapłaty, jeśli w dalszym ciągu płatność pozostaje nieuregulowana -
następuje skreślenie Uczestnika z grafiku zajęć, a Organizator wszczyna stosowne
procedury windykacyjne.

- Cena zajęć indywidualnych zawiera bilet wejściowy dla instruktora, opłatę za wejście na
pływalnię Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

- Firma Activity zapewnia Uczestnikowi zajęć wszystkie potrzebne przyrządy
wspomagające naukę i doskonalenie pływania.

- Uczestnik zajęć oraz Jego Opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu
pływalni.
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- Organizator ponosi odpowiedzialność za Uczestnika tylko i wyłącznie w czasie trwania
zajęć.

- Firma Activity informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika, w trakcie jego
obecności na zajęciach, do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania
ich na swoich kanałach informacyjnych: stronie internetowej, fan page’u, profilu na
portalu Instagram. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub
Opiekun wyrażają na to zgodę. Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o
niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy
złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego
oświadczenia, publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną usunięte.

Ad. 3. Zajęcia kameralne
- Każdy Uczestnik zajęć (w przypadku dzieci - rodzic, opiekun prawny) oświadcza, że nie

ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach kameralnych (grupa 2-3
osobowa).

- Organizator zaleca posiadanie, na czas trwania kursu, ważnego ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Organizator nie ubezpiecza Uczestnika,
ani nie weryfikuje czy Uczestnik posiada stosowną polisę.

- Rezerwacji terminu zajęć kameralnych, Uczestnik (Rodzic, Opiekun) dokonuje przy
zapisie na zajęcia poprzez formularz zapisów, deklarując cykliczny udział w zajęciach w
wybranym przez siebie terminie.

- Zajęcia kameralne mogą zostać odwołane przez Uczestnika (Rodzica, Opiekuna).
Potrzeba ta musi zostać zgłoszona do Organizatora nie później niż 12 godzin przed
umówionymi zajęciami - wówczas opłata za zajęcia nie jest naliczana.

- W przypadku grupy 2 osobowej i nieobecności jednego z Uczestników, obecnego na
zajęciach Uczestnika obowiązuje stawka z cennika zajęć indywidualnych.

- Płatności za zajęcia kameralne Uczestnik (Rodzic, Opiekun) ureguluje po każdym
zakończonym miesiącu, w którym Uczestnik uczestniczył w zajęciach kameralnych.
Organizator poinformuje Uczestnika (Rodzica, Opiekuna) w formie mailowej lub przez
SMS o wysokości kwoty do wpłaty i prześle link do płatności.

- W przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia - Uczestnik (Rodzic/Opiekun) otrzymuje
wezwanie do zapłaty, jeśli w dalszym ciągu płatność pozostaje nieuregulowana -
następuje skreślenie Uczestnika z grafiku zajęć, a Organizator wszczyna stosowne
procedury windykacyjne.

- Cena zajęć kameralnych zawiera bilet wejściowy dla instruktora, opłatę za wejście na
pływalnię Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

- Firma Activity zapewnia Uczestnikowi zajęć wszystkie potrzebne przyrządy
wspomagające naukę i doskonalenie pływania.

- Uczestnicy zajęć oraz Ich Opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu
pływalni.

- Organizator ponosi odpowiedzialność za Uczestników tylko i wyłącznie w czasie trwania
zajęć.

- Firma Activity informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika, w trakcie jego
obecności na zajęciach, do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania
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ich na swoich kanałach informacyjnych: stronie internetowej, fan page’u, profilu na
portalu Instagram. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub
Opiekun wyrażają na to zgodę. Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o
niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy
złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego
oświadczenia, publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną usunięte.

Ad. 4. Zajęcia grupowe w godzinach zajęć na świetlicy.
- Każdy uczestnik zajęć (w przypadku dzieci - rodzic, opiekun prawny) oświadcza, że nie

ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach grupowych.
- Organizator zaleca Uczestnikom, na czas trwania kursu, posiadanie ważnego

ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Organizator nie
ubezpiecza Uczestników, ani nie weryfikuje czy Uczestnicy posiadają stosowną polisę.

- Organizator zobowiązuje się do odbioru z i odprowadzenia Uczestnika zajęć do placówki
na podstawie dostarczonego w formie pisemnej przez Rodzica/Opiekuna upoważnienia.
Od momentu odebrania do momentu odprowadzenia Uczestnika zajęć do placówki -
Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za Uczestnika.

- W przypadku, gdy placówka nie wyraża zgody na wyjście dziecka ze szkoły i jego powrót
po zajęciach (tzw. “ruch w dwie strony”) - organizator zapewnia tzw. “ruch w jedną
stronę”:

1. Odbiór ze szkoły przed zajęciami na pływalni następnie uczestnik jest odbierany
przez Rodzica/Opiekuna bezpośrednio z basenu po zajęciach pływania. W
powyższej sytuacji Organizator ponosi odpowiedzialność za Uczestnika: od
momentu odebrania z placówki do momentu przekazania Rodzicowi/Opiekunowi
po zakończonych zajęciach.

2. Odprowadzenie do świetlicy po zakończonych zajęciach pływania, wówczas
Rodzic/Opiekun zobowiązany jest doprowadzić Uczestnika na zajęcia
bezpośrednio na pływalnię. W powyższej sytuacji Organizator ponosi
odpowiedzialność za Uczestnika od momentu odebrania od Rodzica/Opiekuna do
momentu przekazania Uczestnika pod opiekę świetlicy szkolnej.

- Płatności za zajęcia grupowe należy uregulować przed rozpoczęciem kursu w formie
jednorazowej lub ratalnej - zgodnie z harmonogramem płatności, umieszczonym przez
organizatora na stronie www.activity.waw.pl

- W przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia - Uczestnik (Rodzic/Opiekun) otrzymuje
wezwanie do zapłaty, jeśli w dalszym ciągu płatność pozostaje nieuregulowana -
następuje skreślenie Uczestnika z listy zajęć, a Organizator wszczyna stosowne
procedury windykacyjne.

- Cena karnetu upoważniającego do udziału w zajęciach grupowych, obejmuje bilet
wstępu na pływalnię na czas zajęć + 30 min. czasu technicznego. Za każdą minutę
ponad ustalony czas, uczestnik dopłaca we własnym zakresie, wg cennika obiektu.

- Karnet jest imienny i nie podlega odstąpieniu.
- Firma Activity zapewnia uczestnikom zajęć wszystkie potrzebne przyrządy

wspomagające naukę i doskonalenie pływania.
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- Uczestnicy zajęć mają możliwość odrobienia zajęć, na których byli nieobecni. Zajęcia
można odrabiać w terminie ważności danego karnetu. Nie ma możliwości odrabiania
zajęć podczas kolejnego kursu, jeśli nie jest się jego uczestnikiem. Dzień i godzinę
odrabianych zajęć należy ustalić z instruktorem prowadzącym.

- Rezygnacja z zajęć może nastąpić po 1 odbytych zajęciach, czyli w przeciągu 7 dni od
startu kursu, wówczas niewykorzystana kwota jest zwracana na wskazany numer konta
bankowego. W innych przypadkach kwota nie jest zwracana. Rezygnacja z zajęć musi
być zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej (mail).

- W razie konieczności zamknięcia basenu, w związku z epidemią COVID-19, organizator
zwraca środki za nieodbyte zajęcia lub (za zgodą Rodzica, Opiekuna) przenosi płatność
na czas otwarcia pływalni.

- Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu
pływalni.

- Firma Activity informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika, w trakcie jego
obecności na zajęciach, do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania
ich na swoich kanałach informacyjnych: stronie internetowej, fan page’u, profilu na
portalu Instagram. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub
Opiekun wyrażają na to zgodę. Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o
niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy
złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego
oświadczenia, publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną usunięte.
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