Regulamin
Uczestnictwa w zajęciach pływania dla dzieci i niemowląt „Baby Swim” organizowanych
przez
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
I. Założenia ogólne
1. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej jest
organizatorem zajęć z pływania dla niemowląt „Baby Swim”.
2. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest opłacenie kursu i zaakceptowanie niniejszego
regulaminu
3. Celem organizacji zajęć jest:
 rekreacja i zabawa, czyli przyjemna nauka z pierwszym kontaktem z wodą
niemowląt/dzieci od 4. miesiąca życia wraz z ich rodzicami/opiekunami,
 aktywne spędzenie czasu rodziców/opiekunów z niemowlęciem/dzieckiem,
 rozwój osobowości niemowląt/dzieci i przebywanie ich wśród rówieśników,
 poznawanie świata „wodnego” i rozwój (dostarczanie nowych wrażeń),
 stymulacja rozwoju ruchowego niemowląt/dzieci oraz koordynacji ruchowej.
II. Zasady uczestnictwa
1. Zajęcia adresowane są do niemowląt i dzieci w wieku od 4. miesiąca życia do 2 lat (24
miesięcy).
2. Zasady uczestnictwa:
 uczestnikami kursu są: niemowlę/dziecko oraz dwoje rodziców/opiekunów,
 kurs rozpoczyna się 02 marca 2020 roku i będzie odbywać się w poniedziałki
wyszczególnione w niniejszym regulaminie,
 zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”, ul. Prószkowska 96,
45-758 Opole,
 w czasie trwania kursu obowiązuje podział na dwie grupy:
 1 GR. godz. 17:00-17:30, wiek uczestników: od 4 miesiąca do 12 miesiąca,
 2 GR. godz. 17:30-18:00, wiek uczestników: od 12 miesiąca do 2 lat.
 rozpoczęcie kursu 02 marca, zajęcia w poniedziałki zgodnie z grafikiem:
 06.04.2020
 20.04.2020
 27.04.2020
 04.05.2020
 11.05.2020
 18.05.2020
 25.05.2020
 01.06.2020
 08.06.2020
 15.06.2020
 podczas zajęć, za niemowlę/dziecko odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni
bądź osoby przez nich upoważnione,
 rodzice/opiekunowie prawni niemowlęcia/dziecka we własnym zakresie konsultują się
z lekarzem czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w kursie, oraz potwierdzają

stan zdrowia niemowlęcia/dziecka dotyczący braku zdrowotnych przeciwskazań
udziału w kursie poprzez akceptację regulaminu uczestnictwa,
 nieobecności na zajęciach nie upoważnia do zwrotu całości/części opłaty
 skreślenie dziecka z listy uczestników trwającego kursu nie uprawnia do zwrotu
wniesionej opłaty,
 w przypadku nie utworzenia grupy skutkującej nie wystarczającą ilością uczestników
organizator zwraca wniesione wpłaty na Państwa konto,
 organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn oraz zobowiązany jest
przeprowadzić je w innym terminie, informując o tym fakcie uczestników,
 za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie całego obiektu Krytej Pływalni
„Wodna Nuta” w Opolu organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 wszystkich uczestników obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się
zajęcia,
 każdy uczestnik powinien posiadać podczas zajęć: strój kąpielowy, klapki, ręcznik,
niemowlęta/dzieci specjalne pieluszki/pampersy ( zakupione we własnym zakresie) do
zajęć w wodzie,
 za zanieczyszczenia basenu podczas zajęć przez uczestnika kursu odpowiada
uczestnik lub opiekun,
 czas trwania zajęć to 30 minut. Uczestnik przy kasie otrzymuje pasek/zegarek
uprawniający do wejścia na zajęcia, na którym ma do wykorzystania 60 minut
zegarowych (tzn. 15 min. szatnia + 30 min. zajęcia + 15 min. szatnia). Za każde
przekroczenie ww. czasu tzn. 60 minut, przy wyjściu przy kasie naliczana będzie
dopłata za pobyt na basenie zgodnie z obowiązującym regulaminem pływalni,
 do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć (dostępne szatnie: damska,
męska, rodzinna),
 rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego – wchodzenie do wody przed
rozpoczęciem zajęć oraz bez zgody prowadzącego jest zabronione,
 podczas zajęć prowadzący będą korzystać z profesjonalnego sprzętu służącego do
nauki pływania jak i zabawy w wodzie.
3. Uczestnicy mają prawo do odrobienia nieobecności:
 wyłącznie gdy spowodowana jest ona chorobą dziecka udokumentowaną poprzez
okazanie zaświadczenia lekarskiego lub wpisu do książeczki zdrowia dziecka, którego
zajęcia dotyczą,
 odrabianie odbywa się wyłącznie we wcześniej uzgodnionym z prowadzącymi
terminie.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na:
 fotografowanie oraz filmowanie jak i opublikowanie na stronie organizatora,
profilu
Facebookowym
organizatora
oraz
YouTube
materiałów
z przeprowadzanych zajęć,
 dobrowolne podanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych
w formularzu zgłoszeniowym niezbędnych do akceptacji regulaminu jak
i podpisania umowy (uczestnicy mają prawo do wglądu do tych danych,
możliwości ich zmiany oraz cofnięcia zgody. Zostają również poinformowani, że
administratorem ich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy Klub
Uczelniany Politechniki Opolskiej).

III. Zapisy i opłaty
1. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez stronę www.azs4kids.pl, zakładka
„Baby Swim”.
2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest:
 wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie www.azs4kids.pl,
 dokonanie wpłaty w wysokości 260 zł na rachunek bankowy AZS KU PO najpóźniej
na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, tj. do 01.03.2020
a. KONTO: SANTANDER (BZ WBK) 49 1090 2138 0000 0001 3726 4485,
b. w tytule: imię i nazwisko dziecka z dopiskiem „Baby Swim”,
 o przyjęciu dziecka na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

1.
2.
3.
4.

IV. Obowiązki organizatora kursu
Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć z pływania poprzez rekreację i zabawę,
dla niemowląt/dzieci w wieku od 4. miesiąca życia do 2 lat.
Organizator w ramach uiszczonej opłaty za kurs zapewnia bilet wstępu dla uczestników
kursu.
Organizator zapewnienia niezbędny sprzęt sportowy jak i pomoce dydaktyczne do
przeprowadzenia zajęć.
Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia zajęć,
której obowiązkiem jest:
 sprawowanie opieki nad uczestnikami kursu w określonych w regulaminie godzinach
prowadzenia kursu,
 dbałość o wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, jak i regulaminem
kursu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się na podstawie statutu
AZS KU PO oraz przepisów wyższego rzędu.

