Karta uczestnika
Nazwisko, imię………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………
Telefon ……………………………………………………………………………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………………………………….
Termin kursu: ……………………………………………………………………………………………….
Pełnoletni uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun dziecka - uczestnika podpisuje poniższe oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do nauczania i doskonalenia pływania.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do zajęć nauczania i doskonalenia pływania
u…………………………………………………………………………………………………………..
Data

Podpis

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z regulaminem Śląskiej Szkoły Pływania.
Data

Podpis

Zezwalam/ nie zezwalam na wykorzystywanie zdjęć z zajęć z moim udziałem/ z udziałem mojego dziecka, do
celów marketingowych Szkoły: strona internetowa/ facebook/ literatura fachowa.(niepotrzebne proszę skreślić)
Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Podpis

REGULAMIN
Zajęcia kursowe odbywają się na pływalni krytej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej
72c.
Każdy kurs składa się z 21 zajęć ( w tym lekcja pokazowa), na których kursanci podzieleni są na 3 podgrupy
uwzględniające poziom umiejętności pływackich.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki (czas trwania lekcji 45min.) w godzinach: 18.30 -19.15 i
19.15 – 20.00 oraz we wtorki i piątki (czas trwania lekcji 55 min) o godz. 19.00 – 19.55.
Kursant dokonując zapisu wybiera odpowiadający mu termin zajęć. Istnieje możliwość zmiany terminu zajęć w trakcie
trwania kursu w miarę wolnych miejsc i po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.
Kurs opłacany jest z góry za całą edycję. Wpłaty za kurs przyjmowane są w formie gotówki w wyznaczonych terminach
lub w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy.
Uczestnictwo w kursie możliwe jest po uiszczeniu opłaty, okazaniu dowodu wpłaty oraz przedstawieniu oświadczenia o
braku przeciwwskazań do zajęć .
Śląska Szkoła Pływania nie zwraca pieniędzy za zajęcia opuszczone. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności w miarę
wolnych miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.
Istnieje możliwość odliczenia od ceny kursu kwoty za zajęcia, które będą opuszczone i zostanie to zgłoszone przy zapisie
na kurs ( np. zielona szkoła, planowany urlop, itp.)
Długie nieobecności spowodowane przypadkami losowymi rozpatrywane są indywidualnie.
Prowadzący nie sprawują opieki nad dziećmi –uczestnikami poza miejscem zajęć (prysznice, toalety, szatnie, itp.)
Przed wejściem na zajęcia uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
Prowadzący zajęcia nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach.
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
Dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
Pracownicy AWF i ich rodziny otrzymują 10% rabatu na uczestnictwo w kursie.

