
 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA ,,MANIA PŁYWANIA”  

I.  Postanowienia organizacyjne.       

1. Baseny wyznaczone na kursy prowadzone przez Szkołę Pływania: 

Basen Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Al. Jana Pawła II 78, Kraków 

Basen Żabiniec Żabiniec 78, Kraków 

Basen CSiR CASCADA ul. Szuwarowa 1, Kraków 

2. Osoby znajdujące się na terenie obiektów  są zobowiązane podporządkować się zapisom odpowiednich 

Regulaminów, Instrukcji użytkowania oraz poleceniom instruktorów i obsługi obiektu.  

3. Za zapoznanie się z odpowiednimi Regulaminami przez dzieci do lat 13, odpowiadają ich 

rodzice/opiekunowie prawni. Zgodę na uczestnictwo w kursie dziecka do lat  

                18 (tj. Kartę Umowy-Zgłoszenia) podpisuje jego rodzic/opiekun prawny.  

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją 

Regulaminu.  

 

II.  Zasady korzystania z basenów wyznaczonych na kurs.  

1. Wszystkie zajęcia w ramach kursu odbywają się w obecności i pod nadzorem instruktora.  

2. Wszystkie osoby odbywające kurs zobowiązane są podporządkować się nakazom i zakazom 

instruktora.  

3. Zajęcia w ramach kursu odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu podanego na 

stronie www.mania-plywania.pl. Dokładny termin każdego cyklu zajęć oraz godziny danych zajęć 

podawane są przed rozpoczęciem każdego cyklu szkoleniowego na stronie www.mania-plywania.pl.  

4. Za organizację i przebieg zajęć w ramach kursu odpowiada instruktor.  

5. Instruktorzy mają prawo z ważnych powodów odwołać zajęcia lub zapewnić odpowiednie zastępstwo, 

o czym informują uczestnika kursu przed rozpoczęciem danych zajęć.  

6. Osoby korzystające z basenów wyznaczonych na kurs zobowiązane są w szczególności do:  

a) stosowania się do znaków, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych instruktorów i obsługi Zespołu Krytych                   

Pływalni,  

b) korzystania z basenów z uwzględnieniem własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,  

c) zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,  

d) użytkowania wyznaczonego sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze 

sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,  

e) bezzwłocznego informowania instruktora o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.  



7. Osoby korzystające z basenów wyznaczonych na kurs zobowiązane są do zmiany obuwia przed 

wejściem do szatni basenowych w strefie przy szatni głównej.  

8. Osoby korzystające z basenów wyznaczonych na kurs upoważnione są do korzystania z szatni 

basenowych na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być możliwie jak najszybciej 

opuszczona.  

9. Osoby korzystające z basenów wyznaczonych na kurs powinny posiadać: strój kąpielowy przylegający 

do ciała, czepek, klapki, ręcznik oraz - nieobowiązkowo - okularki. 

10. Przed wejściem na basen wszystkie osoby korzystające z basenu w ramach kursu zobowiązane są do 

dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących (również po każdorazowym 

skorzystaniu z WC) 

11. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej 

obiektu w miejscach do tego wyznaczonych.  

12. Na sygnał oznaczający koniec zajęć w ramach kursu uczestnicy kursu powinni niezwłocznie opuścić 

basen.  

13. Spóźnione osoby mogą zostać nie dopuszczone do zajęć.  

  

III.  Postanowienia szczegółowe.  

1. Warunkiem przystąpienia do zajęć w ramach kursu jest wcześniejsza rezerwacja miejsca poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.mania-plywania.pl oraz podpisanie stosownej 

Karty Umowy-Zgłoszenia. 

2. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.   

3. Wysokość opłaty za kurs (tj. ceny za karnet na dany kurs) ustalone zostają na podstawie cennika 

zawartego w harmonogramie podanym na stronie www.mania-plywania.pl. Koszt jednostkowy zajęć 

wynosi 50 zł. 

4. Opłatę za kurs można należy uiścić przelewem - na konto nr: 63 1140 2004 0000 3302 7734 7302 

Odbiorca: Mania Pływania; Tytuł przelewu: Basen AWF/Żabiniec/CASCADA, imię i nazwisko osoby 

odbywającej zajęcia w ramach kursu , grupa ,dzień i godzina zajęć).  

5. Ostateczne rozliczenie za kurs powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty rozpoczęcia pierwszych 

zajęć. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na dwie raty.  

6. W przypadku naruszenia terminu płatności uczestnik kursu może zostać niedopuszczony do zajęć.   

7. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana. Nieobecności można odrabiać w trakcie 

trwania kursu w wyznaczonych dniach i godzinach na zajęciach podanych w harmonogramie widniejącym na 

stronie www.mania-plywania.pl, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu najpóźniej w dniu danych zajęć – 

drogą SMS-ową pod nr: 512 694 294 / 512 298 267 lub na drodze mailowej: maniaplywania@gmail.com oraz 

otrzymaniu potwierdzenia. Nieodrobione zajęcia po zakończonym kursie można odrobić tylko podczas nowego 

kursu po wcześniejszym zapisaniu się oraz wpłaceniu należności za nowy kurs.  

http://www.mania-plywania.pl/
mailto:maniaplywania@gmail.com


8. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem lub podczas trwania kursu  

Opłata za kurs nie zostanie zwrócona.  

9. Przed przystąpieniem do kursu należy podpisać następujące oświadczenia zawarte w Karcie Umowy-

Zgłoszenia:   

a) „Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami niniejszej Karty Umowy- 

Zgłoszenia, z Regulaminem Szkoły Mania Pływania dostępnym na stronie www.maniaplywania.pl oraz z 

Regulaminem Zespołu Krytych Pływalni i akceptuję przedstawione warunki oraz zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. Prawdziwość danych wskazanych w niniejszej umowie-zgłoszenia potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.”   

b) „Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w kursie pływania organizowanym 

przez Szkołę Mania Pływania na basenie Zespołu Krytych Pływalni w Krakowie oraz oświadczam, że 

dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w tym kursie, a także, że jest ubezpieczone 

od NNW w ramach ubezpieczenia (szkolnego lub przedszkolnego).”  

c) „Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na fotografowanie i filmowanie mnie i mojego dziecka w 

celach informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych.”  

d) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszej 

umowy-zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133 poz. 833).”  

  

IV.  Postanowienia końcowe.  

1. Firma Pływania Mania Pływania odpowiada za uczestników kursu tylko w okresie trwania zajęć, tj. 

przez 45 minut od momentu rozpoczęcia danych zajęć. Przed zajęciami odbywanymi w ramach kursu i po ich 

zakończeniu za uczestników kursu odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie prawni.  

2. Za rzeczy i pieniądze pozostawione bez nadzoru w szafkach nieprawidłowo zamkniętych lub poza 

szafkami, a także za rzeczy zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży Szkoła Pływania 

Mania Pływania nie odpowiada.  

3. Szkoła Pływania Mania Pływania nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 

odpowiednich Regulaminów, Instrukcji użytkowania oraz poleceń instruktorów i obsługi obiektu.  

4.. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla 

siebie i innych osób w nim przebywających, a także osoby niestosujące się do przepisów odpowiednich 

Regulaminów oraz do poleceń instruktorów i obsługi Zespołu Krytych Pływalni mogą zostać usunięte z obiektu.  

5. Nieznajomość odpowiednich Regulaminów oraz Instrukcji użytkowania nie zwalnia z odpowiedzialności za 

nieprawidłowe użytkowanie basenów wyznaczonych na kurs i ich urządzeń, a firma Pływania Mania Pływania 

nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.  


