
KARTA ZGŁOSZENIOWA / UMOWA
NAUKA PŁYWANIA - ZAJĘCIA GRUPOWE

2. OPŁATY

2 .1 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

- podpisanie niniejszej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ-UMOWY i złożenie jej osobiście w Centrum Rozwoju i
Rehabilitacji lub odesłanie wypełnionego skanu drogą elektroniczną na adres: ecrir@ecrir.pl

- wpłata należności wg cennika przelewem na konto ECRiR : 46 1140 2004 0000 3502 8061 1463 lub
gotówką/kartą w recepcji basenu.

2.2. Opłata za udział w zajęciach grupowych pobierana jest za cały miesiąc z góry najpóźniej do 5. dnia

miesiąca.

Rachunki za kolejne miesiące będą wysyłane drogą elektroniczną. W przypadku braku płatności w wyznaczonym
terminie, zostanie wysłane przypomnienie o braku wpłaty. Brak uregulowania płatności w terminie 3 dni od daty
wysłania przypomnienia skutkować bedzie zawieszeniem zajęć do czasu uregulowania wszystkich zaległych
płatności.
Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
Koszt jednej lekcji wynosi 45 zł. Dokładna tabela opłat jest umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się
przed wejściem do szatni basenowej oraz na naszej stronie internetowej: www.delfinkinafali.pl

Imię i Nazwisko oraz rok urodzenia Dziecka:

.....................................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail do Rodzica/Opiekuna:

….................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………......................

1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Delfinki na Fali! jest Europejskie
Centrum Rozwoju i Rehabilitacji Sp. z o.o.
1.2 Dziecko zapisywane jest na cały semestr. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji pod koniec I semestru,
tj. do 28.01.2022 r., umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas trwania II semestru.
1.3 Zajęcia indywidualne trwają 30 min.
1.4 Obowiązującym strojem na zajęciach jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe. Dla
dziewczynek - jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla chłopców - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez
kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych (w tym dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub z opinią o WWR) mogą przebywać w wodzie w specjalnej pielusze do pływania
oraz założonymi na nią specjalnymi majtkami neopronowymi ze ścisłymi nogawkami.
1.5 ECRiR odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za
dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
1.6 Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek wykonywać polecenia instruktora i ratownika.
1.7 Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że Dzieci są zdrowe i nie posiadają
żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
1.8 Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
1.9 Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do zmiany trenera.

1.10 Na basenie przebywają jedynie Dzieci, które aktualnie biorą udział w zajęciach. Dzieci oczekujące na
swoje zajęcia nie wchodzą na płytę basenu. Rodzice/Opiekunowie przebywają na płycie basenu jedynie do
momentu przebrania i przekazania Dziecka pod opiekę instruktora. Przebieg zajęć można śledzić na
monitorze znajdującym się przed wejściem do szatni basenowych.



3. NIEOBECNOŚCI/ODRABIANIE ZAJĘĆ

3.1 W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć (nie pomniejszamy
opłat za kolejny miesiąc) w innym terminie lub/z innym instruktorem (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Nieobecność należy jednak zgłosić SMS-owo na numer telefonu: 604-712-324 najpóźniej do godz 9:00
w dniu zajęć. Zajęcia odwołane po tym terminie nie będą odrabiane.
3.2. W przypadku odwołania zajęć przez ECRiR w wyniku działania siły wyższej (pogody, awarii obiektu, braku

prądu itp.), zajęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym terminie.

3.3. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.

3.4. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 30 dni, powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota
za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.
3.5. Skrócenie czasu trwania zajęć spowodowane późniejszym przybyciem uczestnika nie powoduje obniżenia

opłat, ani wydłużenia zajęć.

Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem dziecka i zapoznałam/em się z zasadami i
regulaminem uczestnictwa w indywidualnych zajęciach nauki pływania oraz go akceptuję.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć organizowanych przez Europejskie Centrum Rozwoju i
Rehabilitacji na stronie internetowej www.delfinkinafali.pl oraz na profilu szkoły Delfinki na Fali w serwisie
facebook www.facebook.com/delfinkinafali/

…………………………………………..
podpis Rodzica/Opiekuna

……………………...
data


