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Regulamin "Szkółki Pływackiej Iskierki”
1. Organizatorem "Szkółki Pływackiej Iskierki”, zwanej dalej Szkółką jest Konińskie Towarzystwo Pływackie
„ISKRA”.
2. Celem Szkółki jest prowadzenie kursów nauki pływania od podstaw dla dzieci, doskonalenie pływania
dla dzieci i młodzieży szkolnej, pozyskanie talentów sportowych do dalszego szkolenia, promocja
pływania, rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi, poznania zasad i zwiększenie bezpieczeństwa
przebywania nad akwenami, wspólnej zabawy, stymulowanie rozwoju fizycznego i kształtowanie
umiejętności społecznych wśród dzieci.
3. W ramach Szkółki prowadzony jest również kurs nauk pływania dla dzieci w wieku 3-5 lat pod nazwą
"Pływackie Przedszkole Iskiereczki"
4. Liczba zajęć oferowana w poszczególnych programamch, ich czas trwania, liczebność grup są podane
na stronie internetowej iskrakonin.pl
5. Zajęcia w Szkółce prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska.
6. Informacja o opłatach znajduje się na stronie internetowej iskrakonin.pl, Opłata uiszczana jest z góry
przed każdą edycją kursu płatna w całości lub w dwóch równych ratach w terminach i na konto
podanych na stronie. Tytuł wpłaty powinien być zgodny z podanymi wymogami.
7. Opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach w tym m.in. wejścia na basen uczestników i
opłatę za prowadzenie zajęć.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach wpłacona opłata nie jest zwracana.
9. Zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach.
10. Opłata jest stała niezależnie od liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach.
11. W grupach dziecięcych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po
uprzednim uzgodnieniu z instruktorem czy jest taka możliwość.
12. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio
następujących po sobie dni jest możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty za drugą ratę bieżącej
edycji kursu lub opłaty za kolejną edycję. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu
(obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres
nieobecności lub z przyczyn innych niż choroba (zaświadczenie lekarskie) nie będą rozpatrywane
13. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z harmonogramem podanym na stronie iskrakonin.pl
14. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie
wystąpią w trakcie zajęć.
15. Sprzęt do prowadzenia zajęć w kompleksowy sposób zapewnia Organizator.
16. Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warunkiem ubezpieczenia
jest wypełnienie formularz deklaracji zapisu do Szkółki.
17. Rezygnacja z zajęć wymaga przesłania stosownej informacji na maila klubowego do dnia płatności
drugiej raty - wpłacona już rata nie jest zwracana. Jeśli płatność została dokonana za całą edycję
zostanie zwrócona jedna rata.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia oraz terminów zajęć.
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