Regulamin Wakacyjnej Szkoły Pływania
Aquapark Reda

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez
Wakacyjną Szkołę Pływania jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z
obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można kartą płatniczą lub w formie
gotówkowej w kasie AquaParku Reda, faktury wystawiane będą na życzenie
klienta.
2. Korzystanie z zajęć możliwe jest na podstawie imiennej karty wejścia –
karnetu. Karnet upoważnia do wejścia na zajęcia wyłącznie uczestnika zajęć
zidentyfikowanego na podstawie zdjęcia zrobionego do profilu w punkcie
Informacji Aquaparku, bądź każdorazowo na podstawie osobistego dokumentu
ze zdjęciem.
3. Karnet umożliwia 10 wejść na zajęcia w podanym turnusie i godzinie (od
poniedziałku do piątku). Cena karnetu ustalana jest wg obowiązującego
cennika i harmonogramu.
4. Czas lekcji z instruktorem wynosi 45 min, w koszt karty wstępu wliczone jest
wejście na basen sportowy wyłącznie dla jednego uczestnika. W koszt karnetu
nie wlicza się pobytu opiekuna, czas lekcji z instruktorem wynosi 45 min + 30
min czasu technicznego – łączny czas do wykorzystania wynosi 75 min.
Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć, naliczona
zostanie opłata dodatkowa, tj. 0,50 zł/1min/osoby.) W przypadku przekroczenia
strefy obowiązuje dopłata wg. Cennika.
5. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian
za opaskę do szafki.
6. Za niewykorzystane i opuszczone zajęcia, nie przewiduje się zwrotu gotówki.
Niedopuszczalne jest także przekazanie karty innemu uczestnikowi niż
wskazana osoba – uczestnik zajęć.
7. AquaSzkoła nie przewiduje możliwości odrabiania i przenoszenia na inny
termin opuszczonych zajęć przez uczestnika.
8. Zajęcia odbywają się codziennie o stałej porze (od poniedziałku do piątku) w
2-tygodniowym turnusie.
9. Zajęcia prowadzone są na wybranych torach basenu sportowego.
10. Rodzic/opiekun uczestnika Wakacyjnej szkoły nie uczestniczy w zajęciach i
ze względów higniecznych nie może przebywać na niece basenowej jako widz.
a) Rodzic ma prawo do wykupienia wejścia na obiekt we własnym zakresie
i spędzić aktywnie czas na wolnym torze.

b) W szczególnych przypadkach, np. młodsze dzieci, które wymagają
pomocy w przebraniu, wysuszeniu - opiekun posiadający zakryte usta, nos
może wejść do szatni bez konieczności zakupu biletu wstępu za zgodą
Kierownika Zmiany.
11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek,
ręcznika i okularów pływackich. Czepki nie są obowiązkowe.
12. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w
grafiku.
18. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej
ilości osób w grupie oraz do zmiany trenera i terminu zajęć.
19. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do weryfikowania umiejętności
uczestników w czasie trwania semestru oraz zakwalifikowania uczestników do
grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
20. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku;
ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.
21. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, tj. lekcji do 45 min
odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania; Jednakże
AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności:
a) w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć, wyjścia z wody i
oddalenia się od grupy bez zgody instruktora
b) w przypadku, gdy dziecko – uczestnik zajęć potrzebuje skorzystać z
toalety w czasie trwania zajęć – instruktorzy i pracownicy Aquaparku nie
wychodzą z dziećmi do toalety
c) za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie Aquaparku
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie uczestników.
22. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
23. AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione
rzeczy na terenie Aquaparku.
24. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak
przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Za zatajenie lub nieujawnienie
informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach do uczestniczenia w
zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku
dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby, pod opieką których uczestniczą w
zajęciach.

25. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów
uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz
zamieszczania ich na stronie www.aquaparkreda.pl oraz na portalach

społecznościowych Aquaparku, na co korzystający z jej usług wyrażają zgodę.
Zgoda ta może zostać cofnięta poprzez wyraźne zastrzeżenie, złożone
pracownikowi AquaSzkoły.
26. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
regulaminu.
27. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z
akceptacją wszystkich postanowień regulaminu Wakacyjnej Szkoły Pływania
oraz regulaminu Aquaparku Reda.
28. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych
w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313)
przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia
usług i identyfikacji osób korzystających z usług AquaSzkoły. Podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – przetwarzanie jest
konieczne do wykonywania umowy (świadczenia usług). Osobom, których
dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, i ich poprawiania,
usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia
do innego administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi objętej kartą.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem
telefonu 58 382 35 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej –
info@aquaparkreda.pl Zakres przetwarzanych danych obejmuje – imię,
nazwisko, płeć, numer telefonu oraz zdjęcie Klienta.
Aktualizacja: 24.06.2020r.

