
Regulamin szkoły pływania ProSwim 
 

 

Art. I DEFINICJE 

 

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Harmonogram – zestawienie terminów zajęć, określające daty i godziny rozpoczęcia 

poszczególnych jednostek szkoleniowych – orientacyjne daty zostaną określone w 

formie załącznika do umowy,  

b) Klient ‐osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

zawarła Umowę na rzecz Uczestnika zajęć. W przypadku, gdy Umowa jest 

zawierana na przeprowadzenie zajęć dla niepełnoletniego Uczestnika zajęć, 

wówczas Klientem może być jedynie opiekun prawny Uczestnika zajęć, 

c) Kurs –zajęcia przeprowadzone przez Organizatora w terminach przewidzianych w  

Harmonogramie w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2017 roku,  

d) Organizator – Patryk Wojszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

ProSwim Szkoła Pływania Patryk Wojszko, ul. Kruczkowskiego 23/17, 16-001 

Kleosin, posiadający NIP: 966-195-67-34 oraz REGON: 365337656, 

e) Pływalnia – jeden z ośrodków na których są organizowane zajęcia tj. Pływalnia 

BOSiR przy ul. Włókienniczej 4, basen Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy 

ul. Zwycięstwa 28, kryta pływalnia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Baranowickiej 203, 

f) Rachunek – dokument zawierający opłaty wynikające z Umowy i Regulaminu 

wystawiany Klientowi przez Organizatora, 

g) Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z 

Klientami umów na naukę pływania, 

h) Uczestnik zajęć – jest to osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę w celu udziału 

przez nią w zajęciach organizowanych przez Organizatora, Uczestnikiem zajęć może 

być każda osoba fizyczna powyżej 4 roku życia,  

i) Umowa – umowa o świadczenie usług sportowych z zakresu nauki i doskonalenia 

pływania zawarta pomiędzy Klientem, a Organizatorem.  

 

 

 

Art. II UCZESTNIK ZAJĘĆ, KLIENT ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Do obowiązków Uczestnika zajęć należy w szczególności:  

a) wypełnianie poleceń osób prowadzących zajęcia,  

b) stosowanie się do Regulaminu oraz Regulaminu Pływalni, 

c) punktualne zjawianie się na terminy zajęć, 

2. Uczestnik zajęć powinien posiadać na każde zajęcia: czepek, strój kąpielowy, klapki, 

ręcznik oraz okularki. 

3. Do obowiązków Klienta należy w szczególności:  

a) wypełnienie formularza o nazwie „oświadczenie o stanie zdrowia”, w którym 

informuje Organizatora, że stan zdrowia Uczestnika Zajęć pozwala w pełni 

uczestniczyć w zajęciach,  



b) przygotowanie Uczestnika zajęć do udziału w zajęciach co najmniej na 15 min przed 

planowanym rozpoczęciem zajęć, 

c) Klient zobowiązany jest do przebywania na terenie Pływalni w trakcie trwania zajęć, 

d) w przypadku niemożliwości przebywania Klienta na Pływalni w trakcie trwania 

zajęć zobowiązany jest on do zapewnienia opieki nad Uczestnikiem zajęć 

sprawowanej przez osobę pełnoletnią, informując o tym fakcie osobę prowadzącą 

zajęcia, 

e) zapewnienie Uczestnikowi zajęć niezbędnych rzeczy do udziału w zajęciach 

określonych w art. II ust. 2, 

f) uiszczenie opłaty za Kurs zgodnie z zasadami określonymi w art. IV,  

4. W sytuacji gdy Uczestnik zajęć jest osobą niepełnoletnią Klient ma prawo pomóc 

Uczestnikowi podczas przebierania się w szatni Pływalni.  

5. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz Uczestników zajęć, 

których dotyczy podpisana przez niego umowa, w szczególności za takie działania i 

zaniechania, które doprowadziły do szkód w urządzeniach lub sprzętach stanowiących 

własność Organizatora lub Pływalni. 

6. Organizator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia rażącego 

naruszenia przez Klienta lub Uczestnika zajęć zasad wynikających z Regulaminu lub 

Regulaminu Pływalni.  

 

 

Art. III ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym. 

2. Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie to 15 osób. 

3. Czas trwania zajęć to 60 minut, w tym 45 minut w wodzie oraz 15 minut na przygotowanie 

się do zajęć (przebranie, rozgrzewka). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników w 

danym Kursie ulegnie zmniejszeniu.  

5. W przypadku niezachowania terminu płatności wynikającego z Rachunku Organizator może 

podjąć decyzję o niedopuszczeniu Uczestnika do zajęć, aż do momentu uregulowania 

należności zgodnie z Umową.  

6. W przypadku zmian w orientacyjnych terminach zajęć podanych w załączniku do Umowy, 

nowe terminy zajęć zostaną udostępnione przez Organizatora na profilu szkoły pływackiej 

ProSwim na portalu społecznościowym facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/ProSwimBialystok 

 

Art. IV ROZLICZENIA   

 

1. Wysokość opłat i sposób ich naliczania wynika z Umowy oraz Regulaminu. 

2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia przeprowadzone w danym miesiącu 

kalendarzowym w ramach Kursu najpóźniej do momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć w 

danym miesiącu kalendarzowym.  

3. W razie opóźnienia z zapłatą należności Organizator jest uprawniony do naliczania odsetek 

ustawowych. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku uregulowania opłat za zajęcia na 



których był obecny Uczestnik oraz zajęcia przewidziane w okresie wypowiedzenia Umowy. 

5. Klient uiszcza opłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w 

Rachunku lub gotówką. 

6. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia z powodu 

nieobecności Uczestnika zajęć.  

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach po dokonaniu opłaty za dany Kurs 

Organizator nie zwraca poniesionych kosztów.  

 

 

Art. V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Dokonanie wpłaty i podpisanie Umowy jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta 

Regulaminu. 

3. Do umów zawartych z Organizatorem stosuje się prawo polskie. 

4. W przypadku ewentualnych sporów Organizator oraz Klient poddadzą je pod 

rozstrzygnięcie sądowi w Białymstoku. 


