Regulamin Szkoły Psychomotoryki „RhSwim”:

1. Każdy uczestnik kursu musi przestrzegać zasad regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
2. Pływających zobowiązuje się do stosowania uwag ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny strój kąpielowy i czepek.
4. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić na dwa dni wcześniej. Istnieje wtedy możliwość odrobienia zajęć (do
maksymalnie 2 tygodni), po wcześniejszym umówieniu się (przez SMS). W przypadku niestawienia się na
umówiony termin i niezgłoszenia nieobecności możliwość odrabiania przepada bezpowrotnie.
5. Szkoła pływania „RhSwim” nie umożliwia zwrotów kosztów za kurs, w przypadku nieobecności na zajęciach.
6. Szkoła ,,RhSwim” odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu
za kursantów odpowiadają rodzice (opiekunowie).
7. Uczestnik kursu (rodzic, opiekun) zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs.
8. Klient jest zobowiązany do opłacenia wcześniej ustalonej kwoty za kurs jednorazowo lub w ratach ustalonych
z przedstawicielem firmy „RhSwim”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia
ich w innym terminie.
10. Przedstawiciele firmy „RhSwim” oświadczają, że są zobowiązani przeprowadzić zajęcia z nauki i doskonalenia
pływania w uzgodnionym terminie trwania kursu.
11. Oświadczam, że kursant/dziecko ……………………………………………… nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w zajęciach nauki/doskonalenia pływania.
12. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie wizerunku uczestnika kursu nauki pływania do celów
promocyjnych firmy „RhSwim”.
13. Dane adresowe opiekuna prawnego kursanta/ kursanta (w przypadku osób dorosłych):
Imię i nazwisko …………………………………………………………..
Tel kontaktowy ……………………………………………… Adres e-mail: ……………………………………………….
Ulica ……………………………………………………………………..
Kod pocztowy ……………………………………………………….. Miasto …………………………………………………..
14. Informacje dotyczące ceny kursów, danych do przelewu oraz dni wolnych od zajęć zamieszczone są na
stronie internetowej www.rhswim.pl
15. Wpłaty przyjmowane będą jedynie na konto. Dane do przelewu:
Szkoła Psychomotoryki „RhSwim” Małgorzata Promirska
ul. Czarnieckiego 20/2, 53-651 Wrocław
Nr konta Bank ING 66 1050 1575 1000 0092 3126 7882
Podpisanie regulaminu świadczy o akceptacji powyższych warunków.
Podpis opiekuna kursanta/kursanta
Data:

