REGULAMIN ODRABIANIA ZAJĘĆ ODWOŁANYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA
SZKOŁY PŁYWANIA „MANIA PŁYWANIA” - EPIDEMIA COVID-19 W 2020 R.
z dnia 8 maja 2020 r.

1. Organizatorem Szkoły Pływania „Mania Pływania”, zwanej dalej Szkołą Pływania, jest Jacek
Szelest, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Szelest Mania Pływania,
ul. Gościnna 26/25, 20-532 Lublin, NIP: 6751631566, REGON: 369124437, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej Organizatorem.
2. Regulamin odrabiania zajęć odwołanych z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkoły
Pływania „Mania Pływania”, zwany dalej Regulaminem, ma na celu usystematyzowanie zasad
odrabiania zajęć odwołanych z przyczyn niezależnych od Organizatora, tj. wystąpienia na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19 stanowiącej siłę wyższą a także
związanych z tym obostrzeniem wprowadzonych przez Władze kraju, powodujące zakaz
prowadzenia zajęć sportowych, począwszy od dnia 12 marca 2020 r.
3. Zajęcia Szkoły Pływania „Mania Pływania” zostały odwołane na mocy ust. II pkt 12
Regulaminu Szkoły Pływania „Mania Pływania”, zgodnie z którym Organizator zastrzegał
sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, z zaliczeniem uiszczonych
opłat na poczet kolejnych zajęć.
4. Uczestnicy Kursów w II semestrze, tj. od 11 lutego do 28 czerwca 2020 r., w miejsce
opłaconych uprzednio zajęć otrzymają, z chwilą zniesienia obostrzeń, o których mowa w ust.
2 Regulaminu lub ich ograniczenia w stopniu umożliwiającym ponowne prowadzenie zajęć
grupowych na pływalniach, pakiet zajęć do wykorzystania w ilości tożsamej z liczbą zajęć
odwołanych z powodu epidemii COVID-19.
5. Zajęcia wchodzące w skład pakietu będzie można wykorzystać w ramach Kursów
prowadzonych przez Szkołę Pływania i kończących się najpóźniej do końca czerwca 2021
roku.
6. Zajęcia będzie można wykorzystać w ramach Kursów prowadzonych przez Szkołę Pływania
bez konieczności dokonywania opłaty za dany kurs lub zaliczyć je na poczet
nowowykupionego Kursu, uzyskując obniżenie ceny Kursu proporcjonalne do ilości zajęć
wchodzących w skład danego Kursu.
7. Celem wykorzystania zajęć wchodzących w skład otrzymanego pakietu, należy dokonać
rejestracji na wybrany Kurs z oferty Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie
Szkoły Pływania „Mania Pływania” , przy czym możliwa jest zmiana terminu w porównaniu do
zajęć odwołanych w rozumieniu ust. 2 Regulaminu.

8. Uczestnicy odwołanych zajęć będą mieli pierwszeństwo w zapisach na Kursy, w tym celu
otrzymają możliwość rejestrowania się 7 dni przed otwarciem ogólnej rekrutacji.
9. Z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odrabianie zajęć może podlegać
dalszym obostrzeniom, w szczególności jeśli chodzi o liczbę uczestników każdych zajęć oraz
miejsce przybywania w trakcie zajęć osób towarzyszących.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności celem
dostosowania go do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń w
funkcjonowaniu basenów oraz podmiotów

prowadzących działalność sportową i

szkoleniową.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Szkoły Pływania „Mania Pływania” oraz powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
12. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, przy czym zapisy na Kursy staną się
możliwe z chwilą zniesienia obostrzeń, o których mowa w ust. 2 Regulaminu lub ich
ograniczenia w stopniu umożliwiającym ponowne prowadzenie zajęć grupowych na
pływalniach.

