
REGULAMIN SWIMWORLD Grzegorz Śliwakowski – Nauka i doskonalenie pływania 

w SP 5 w Pyskowicach. 

1. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach 

przy ul. Szkolnej 2.  

2. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów sportu 

– dyscypliny pływanie.  

3. Czas trwania lekcji wynosi 45 min. I grupa 16:20 - 17:05, II grupa 17:10 - 17:55, III 

grupa 18:00 - 18:45, IV Grupa 18:50 - 19:35.  

4. Instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas trwania lekcji.  

5. Wejście uczestnika do wody jest możliwe za zgodą instruktora.  

6. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni oraz 

na niecce basenu.  

7. Za wydarzenia, które będą miały miejsce przed lub po zakończeniu zajęć 

odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie dzieci).  

8. Nauka pływania organizowana jest w formie zajęć grupowych. Organizator zastrzega 

sobie prawo do połączenia grup pływackich w przypadku niewystarczającej ilości osób 

w grupie.  

9. Zajęcia mogą być fotografowane lub filmowane, a materiał może być wykorzystany na 

stronie swimworld.pl oraz może być udostępniany uczestnikom zajęć.  

10. Wpłaty za zajęcia dokonywane są z góry za dany okres rozliczeniowy zgodnie  

z harmonogramem zajęć, w formie przelewu na rachunek bankowy ING Bank Śląski  

05 1050 1285 1000 0091 3060 1348 Tytułem: Opłata za naukę pływania + imię  

i nazwisko dziecka.  

11. Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania rachunku niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.  

12. W przypadku nieobecności lub rezygnacji uczestnika z zajęć (np. choroba dziecka), 

organizator nie zwraca kosztów lekcji. O rezygnacji z zajęć należy poinformować 

organizatora przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku 

braku zgłoszenia rezygnacji przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego 

rodzic zobowiązany jest dokonać opłaty za powyższy okres.  

13. W sytuacji niezrealizowania zajęć np. z powodu awarii na basenie, organizator 

zobowiązuje się odrobić powyższe zajęcia w innym możliwym terminie.  

14. Zapisanie dziecka na zajęcia oraz dokonanie wpłaty za zajęcia jest równoznaczne  

z zapoznaniem się i akceptacją: regulaminu zajęć, harmonogramu i cennika 

SWIMWORLD Grzegorz Śliwakowski oraz regulaminu pływalni SP 5 w Pyskowicach. 

Regulamin obowiązuje od 15 czerwca 2022 r.  

 


