
 

 

 

REGULAMIN KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

- Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji – 

1. Organizatorem  zajęć  nauki  i  doskonalenia  pływania  jest  Tczewskie  Centrum  Sportu  i 

Rekreacji w Tczewie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu na podstawie formularza 

zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym 

cennikiem w wyznaczonym terminie. Wypełniony oraz podpisany formularz należy 

dostarczyć do sekretariatu TCSiR.  

3. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci od 6 roku życia 

(rocznikowo), młodzież oraz osoby dorosłe. 

4. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym oraz indywidualnym. Grupę może tworzyć od 

minimalnie 8 osób o podobnym stopniu umiejętności pływania oraz podobnym wieku. 

Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z instruktorem 

pływania terminu zajęć. 

5. Każde zajęcia trwają 45 min. i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą 

wyznaczono   zajęcia,   jest   godziną   rozpoczęcia    zajęć    w    hali    basenowej.  Prosimy 

o wcześniejsze przybycie w celu przygotowania się do zajęć. 

6. Uczestnicy kursów mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia czy 

nie   ma   przeciwwskazań   do   uczestniczenia   w   zajęciach   na    pływalni.    Uczestnicy 

kursów przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, będąc świadomi swojego stanu 

zdrowia. 

7. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba 

uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się. 

8. W przypadkach nieobecności kursanta nie ma możliwość odrobienia zajęć. 

9. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, 

odwołanie zajęć, itp) organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym 

terminie o czym będzie informować kursantów telefonicznie lub SMS. 

Odwołane zajęcia mogą zostać odrobione jako dodatkowe lekcje poza terminem 

podstawowym 

10. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni. 

11.  Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat lub zmienienia opłaty za kolejna turę kursu za 

niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w zajęciach. Osobom 

rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania organizator nie zwraca 

dokonanej wpłaty. 

12. Wyłącznie w przypadku długotrwałej choroby nie rokującej powrotu na  zajęcia (popartej 

zaświadczeniem lekarskim) przez Dyrektora TCSiR będą rozpatrywane wnioski o zwrot 

należności. 

13. Na żądanie zainteresowanych organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie. 

14. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie. 

Odpowiedzialność za pobyt dziecka w szatni przed i po zajęciach w wodzie ponosi opiekun. 

15. Zdjęcia i materiał filmowy wykonany podczas zajęć będzie wykorzystany na stronie 

internetowej i w celach marketingowych, a rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na 

umieszczenie wizerunku dziecka i nie roszczą z tego tytułu pretensji i zobowiązań. 

16. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem Pływalni krytej TCSiR. 

17. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu. 

 



 

 

 

18. W związku z COVID-19:  

a) pracownik TCSiR może wyrywkowo zmierzyć bezdotykowo temperaturę ciała 

klientów. W przypadku podwyższonej temperatury (380C i więcej) klient nie zostanie 

wpuszczony na obiekt TCSiR, 

b) zakaz korzystania z pływalni w razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub 

podwyższonej ciepłoty ciała, 

c) obowiązkowo wykonuje się dezynfekcje rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt 

d) zaleca się zachowanie dystansu społecznego, (stałe utrzymywanie odległości ok. 2 m od 

innych odwiedzających na całym obszarze obiektu, nie tylko w samym basenie 

sportowym), 

e) obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z 

ubraniem w przebieralni), 
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