
 

Regulamin zajęć grupowych nauki pływania: 

 

I. Uczestnictwo w zajęciach: 

1. Zajęcia z nauki pływania prowadzone są przez instruktorów firmy WSS Karol Zieliński 

(zwanej dalej WindZone Swimming School) 

2. Zapisy na zajęcia należy dokonywać drogą elektroniczną (email: wss@windzone.pl) bądź 

telefoniczną u p. Karola Zielińskiego (nr. tel. 505 681 206). 

3. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z grafikiem podanym na stronie www.windzone.pl w 

zakładce Swimming School 

4. Na zajęciach grupowych może być maksymalnie 8 osób na jednym torze 

5. Kluczyk do szafki jest wydawany uczestnikowi przez kasjera pływalni po odznaczeniu na 

liście uczestników 

6. Każdy uczestnik ma prawo odrobić zajęcia w terminach swojej grupy. 

7. Zarówno nieobecność jak i chęć odrobienia zajęć prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr. 

505 681 206 najpóźniej dzień przed planowanym terminem. 

8. W przypadku nie poinformowania o chęci odrobienia zajęć, zawodnik może zostać 

niewpuszczony na zajęcia 

9. Zajęcia można odrabiać przez cały okres rozliczeniowy 

10. Dwie nieobecności można zamienić na jedna lekcję indywidualną po wcześniejszym ustaleniu 

terminu telefonicznie pod nr 505 681 206 lub drogą mailową na adres wss@windzone.pl 

II. Czas i miejsce zajęć: 

1. Zajęcia grupowe prowadzone przez firmę Windzone Swimming School prowadzone są na 

pływalni OSiR Bemowo „Pingwin” na ul. Oławskiej 3a w Warszawie 

2. Zajęcia trwają w zależności od grupy od 30 min do 45 min. 

3. Każdy uczestnik wchodzi na pływalnie na okres zajęć + 20 minut na przebranie się i ubranie 

po zajęciach 

4. W przypadku przekroczenia czasu zostanie naliczona dopłata zgodnie z cennikiem pływalni 

5. Na zajęcia można wchodzić max. 10 min przed ich rozpoczęciem 

http://www.windzone.pl/


 

III. Organizacja zajęć nauki pływania 

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania stroju pływackiego, czepka, klapek oraz 

ręcznika 

2. Przed wejściem do wody, uczestnik zajęć zobowiązany jest do skorzystania z natrysków 

3. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń instruktora 

prowadzącego 

4. Wszelkie czynności wykonywane na pływalni przez uczestnika zajęć są dozwolone tylko za 

zgodą instruktora prowadzącego 

5. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminu pływalni, na której odbywają się 

zajęcia. 

6. Za zachowanie uczestnika niezgodne z regulaminem pływalni lub firmy Windzone Swimming 

School oraz efekty owego postępowania instruktor prowadzący a także firma Windzone 

Swimming School nie ponoszą odpowiedzialności. 

7. Za rzeczy pozostawione w szatni firma Windzone Swimming School nie ponosi 

odpowiedzialności. 

8. Firma Windzone Swimming School nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika 

pozostającego na płycie basenu po czasie wyznaczonym na zajęcia 

IV.  Regulacje finansowe 

1. Zajęcia grupowe organizowane przez Windzone Swimming School rozliczane są kwartalnie i 

podzielone są na 5 okresów: 

• Wrzesień – październik 2022 

• Listopad – grudzień 2022 

• Styczeń – luty 2023 

• Marzec – kwiecień 2023 

• Maj – czerwiec 2023 

2. Kwota opłaty jest liczona na podstawie ilości zajęć jakie się odbędą w danym okresie 

rozliczeniowym z uwzględnieniem Świąt i dni wolnych od szkoły/pracy 

3. Opłat można dokonywać gotówką i przelewem 

4. Opłat przelewem można dokonywać na konto podane na naszej stronie www.windzone.pl w 

zakładce Swimming School 

5. Opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej do terminu rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym 

okresie rozliczeniowym 

6. W przypadku nie opłacenia zajęć w wyżej wymienionym terminie firma Windzone Swimming 

School prosi o kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji 

7. Nie opłacenie zajęć może spowodować wykreślenie z listy uczestników  

8. W przypadku wcześniejszej informacji o większej liczbie nieobecności na zajęciach istnieje 

możliwość pomniejszenia opłaty za dany okres rozliczeniowy  

V. Ustalenia końcowe 

1. Zapisanie się na zajęcia i uiszczenie opłaty traktowane jest jako akceptacja powyższego  

regulaminu firmy Windzone Swimming School oraz regulaminu pływalni, na której owe 

zajęcia się odbywają 

http://www.windzone.pl/


2. Uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania regulaminu zajęć firmy Windzone Swimming 

School 

3. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia 

podpisanego przez rodziców Oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w 

zajęciach pływackich oraz Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem zajęć grupowych 

organizowanych przez firmę Windzone Swimming School 


