REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
W AKADEMII PŁYWANIA OLOSPORT
1. Postanowienia ogólne i definicje
Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki i doskonalenia pływania OLOSPORT określa zasady
uczestnictwa w zajęciach pływania – grupowych i indywidualnych organizowanych przez Olosport,
zasady płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim określone. Postanowienia
Niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio wraz z postanowieniami Regulaminu korzystania z
serwisu www.olosport.pl
Organizatorem zajęć pływania jest firma Olosport Maciej Konopka, zarejestrowana pod adresem 78600 Wałcz, Ostrowiec 164. Numer NIP 765-162-60-52.
Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że inaczej
postanowiono w Regulaminie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizator – firma Olosport Maciej Konopka
Harmonogram – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć;
Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz
odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest niepełnoletni;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z
upoważnienia Organizatora;
Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach;
Zajęcia – grupowe lub indywidualne, zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizowane przez
Organizatora;
Placówka – Szkoła, Przedszkole, placówki oświaty, kluby sportowe.

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć
Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są:
•
•
•
•
•
•
•
•

brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej;
posiadanie ważnego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) –
Organizator nie ubezpiecza Uczestników;
posiadanie przez Uczestnika aktualnych badań o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
jakim jest pływanie i ćwiczenia fizyczne;
zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i/lub Opiekuna podczas
rejestracji na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.olosport.pl;
opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie;
akceptacja niniejszego Regulaminu: Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z
jego treścią, zrozumieli ją i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku
Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada
Opiekun;
Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma
przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach;

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Harmonogram, określający termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych wydarzeń
Organizatora znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i na Fun Page Facebook
Olosport
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Trenerów/ Instruktorów;
Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach. W razie spóźnienia
Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia. W razie spóźnienia Trenera ma on
obowiązek przedłużyć zajęcia o czas spóźnienia;
Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i
przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za
przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego odpowiada Opiekun;
Uczestnik powinien przybyć do szatni, tak aby punktualnie stawić się na Zajęcia. Rozpoczęcie Zajęć
odbywa się na sygnał Trenera – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest zabronione;
Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego lub niewłaściwego zachowania, Trener
ma prawo wydalenia Uczestnika z zajęć, bez prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystane Zajęcia
oraz bez prawa do odrabiania Zajęć;
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe oraz
zastępstwo w wyjątkowym przypadku niedyspozycji Trenera podczas zajęć indywidualnych;
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny termin bądź
podłączenie do innej grupy o podobnym poziomie. W razie braku możliwości Uczestnictwa w
Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do dodatkowych Zajęć w wybranym terminie
znajdującym się w Harmonogramie Zajęć, a w przypadku Zajęć indywidualnych – w terminie
ustalonym z Organizatorem/Trenerem;
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria na
obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin Zajęć
bądź możliwość odrabiania z inną grupą o podobnym poziomie;
Opłata za semestralne zajęcia grupowe jest rozumiana jako rezerwacja miejsca na dane dni zajęć
zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie Organizatora. Nieobecności można odrabiać
zgodnie z Regulaminem. Niewykorzystane rezerwacje miejsca w danym semestrze można odrobić
wyłącznie w trakcie jego trwania i nie przechodzą one na kolejny semestr;
3. Rodzaje Zajęć
Zajęcia dzielą się indywidualne i grupowe.
Zajęcia grupowe:

•
•
•
•
•
•

Przy zapisach na Zajęcia grupowe Uczestnik/Opiekun określa poziom zaawansowania Uczestnika
Trener po pierwszych zajęciach może zadecydować o zmianie grupy zgodnie z poziomem
umiejętności Uczestnika;
Harmonogram określa, kiedy i gdzie odbywają się Zajęcia grupowe;
Potwierdzeniem zapisu na Zajęcia grupowe jest dokonanie opłaty za Zajęcia na zasadach
określonych w Regulaminie do dnia wskazanego przez Organizatora;
Zajęcia grupowe odbywają się w trybie rocznym z podziałem na trzy sezony. Istnieje możliwość
rezygnacji z Zajęć grupowych po pierwszym sezonie;
Odrabianie Zajęć grupowych, z powodu nieobecności z przyczyn zależnych od Uczestnika, możliwe
jest w terminie innych Zajęć grupowych na tym samym poziomie, po wcześniejszym ustaleniu z
Trenerem (na Zajęciach grupowych innych niż Zajęcia grupowe, na które zapisany jest dany
Uczestnik, może być 1 lub 2 uczestników odrabiający nieobecność – o możliwości odrabiania Zajęć

•
•

•
•

grupowych w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszenia oraz Trener). Organizator
zastrzega, że nieodrobione rezerwacje nie przechodzą na kolejny semestr;
W przypadku niezgłoszenia się minimalnej ilości osób na zajęcia – zajęcia grupowe min. 3
Uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w każdym momencie
trwania semestru - proponując inny termin zajęć bądź zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia;
zajęcia 60 min prowadzone są przez 1 trenera w grupach liczących 8 osób (+ew. 1 lub 2 osoby
odrabiające) - w ramach podniesienia jakości zajęć przy dużej ilości osób w grupie oraz
zróżnicowanym poziomie organizator zastrzega możliwość dołączenia dodatkowego trenera na
czas nieokreślony;
zajęcia 30min prowadzone są w systemie – max. 6 os/ 1 trener;
rezygnacji z zajęć można dokonać tylko i wyłącznie po maksymalnie 1 zrealizowanych zajęciach,
czyli w przeciągu 7 dni od startu kursu, wtedy niewykorzystana kwota jest zwracana na wskazany
numer konta bankowego.
Zajęcia indywidualne:

•

•

•
•

•

Zajęcia indywidualne odbywają się w terminie i miejscu ustalonym między Uczestnikiem/
Opiekunem a Organizatorem/Trenerem. Opłata za zajęcia indywidualne jest pobierana z góry na
konto Organizatora;
Zajęcia indywidualne można przenieść na inny termin. Powiadomienie o zmianie powinno nastąpić
najpóźniej do godz. 18 w dzień poprzedzający. W innym wypadku zajęcia uznana są za
zrealizowane – pełnopłatne. Analogicznie jeśli Trener odwoła zajęcia indywidualne w dzień
poprzedzający po godz. 18 bądź w dniu zaplanowanych zajęć indywidualnych kolejne zajęcia,
kolejne zajęcia realizowane są na koszt trenera;
Każdy Uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wejście na obiekt, na którym odbywają się Zajęcia
indywidualne;
W Zajęciach indywidualnych może uczestniczyć inna osoba, niż pierwotnie zapisany Uczestnik.
Wówczas, taka osoba staje się Uczestnikiem, stosuje się do niej postanowienia niniejszego
Regulaminu. Nowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania postanowień
niniejszego Regulaminu podpisując oświadczenie i zobowiązany jest je przestrzegać;
Organizator informuje, że zajęcia indywidualne są prowadzone na wolnych torach na danym
basenie, tym samym może się zdarzyć, że ilość osób na pływalni nie pozwoli na wejście w
umówionej godzinie - wtedy instruktor decyduje o rozwiązaniu danej sytuacji.
Zajęcia dla placówki:

•
•

•
•
•

Zajęcia są organizowane po wcześniejszym podpisaniu umowy współpracy z daną placówką;
Każdy opiekun jest zobowiązany do osobistej rejestracji uczestnika zajęć oraz podpisaniu
upoważnienia na przewóz dziecka na zajęcia i dostarczenia dokumentu przed pierwszymi
zajęciami;
Organizacja zajęć obowiązuje jak przy zajęciach grupowych;
Uczestnicy zajęć z placówki mogą odrabiać nieobecności w godzinach prowadzonych zajęć
popołudniowych zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie;
Opłata za zajęcia naliczana jest zgodnie z cennikiem - na zajęcia dla danej placówki.

4. Płatności

•

•

•

•
•

Opłata za zajęcia indywidualne jest pobierana z góry poprzez przelew na konto Organizatora, po
zatwierdzeniu terminu przez Trenera/Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie
korzystania z serwisu www.olosport.pl , oraz wskazanych poniżej;
Opłata za Zajęcia grupowe dokonywana jest z góry za każdy sezon Zajęć grupowych do dnia
wskazanego przez organizatora. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania semestru,
opłaty dokonujemy do 3 dni od zgłoszenia;
W przypadku zapisania Uczestnika na Zajęcia grupowe w trakcie trwania semestru, opłata za
Zajęcia grupowe pomniejszona jest o Zajęcia grupowe, które już odbyły się w danym semestrze
bądź może odrobić zajęcia zgodnie z warunkami Regulaminu;
W przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia w terminie, osoba zostaje upomniana. Gdy opłata w
dalszym ciągu nie zostanie uregulowana, Użytkownik zostaje skreślony z list;
W przypadku zapisu na zajęcia, niewniesienia opłaty i rezygnacji z kursu bez poinformowania
Administratora, Użytkownik zostaje obciążony kosztami odbytych zajęć, z przyczyny blokowania
miejsca chętnym kursantom.

5. Odpowiedzialność
•

•

•

•
•
•

Organizator Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia
uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do
odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu,
który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora;
Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia
miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez
nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik
deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub
pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował
szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń Organizatora;
Organizator/ Trener odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. W
szczególności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie, po
zakończonych Zajęciach lub w szatni;
Przed Zajęciami i po Zajęciach za małoletniego Uczestnika odpowiada Opiekun;
Opiekunowie nie mają prawa przebywać w miejscu odbywania się Zajęć w ich trakcie bez zgody
Trenera;
Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez
Uczestnika. Dotyczy to w szczególności, szkód spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się
Zajęcia, szkód spowodowanych innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na obiekcie, gdzie
odbywają się Zajęcia.

6. Postanowienia końcowe
• Organizator informuje, że materiały fotograficzne oraz video są integralną częścią zajęć grupowych i
indywidualnych. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie
jego obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na
stronie internetowej, Fun Page lub profilu na portalu społecznościowym związanych z Olosport, na
zasadach wskazanych w Regulaminie korzystania z serwisu www.olosport.pl oraz wskazanych w
niniejszym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun
wyrażają na to zgodę. Materiały są:

•

Wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych;

•
•

•
•
•

•
•
•

Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim;
Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. Od dnia
otrzymania oświadczenia wizerunek Uczestnika nie będzie uwieczniany. Jednocześnie uczestnik
proszony jest o niepozowanie, usunięcie się ze strefy foto i video oraz o poinformowanie osoby
wykonującej foto i video relacje.
W przypadku niestosowania się do wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo
odmówić przyjęcia go na Zajęcia;
W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna,
Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć;
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub Opiekun
będą informowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na
adres e-mail Uczestnika lub Opiekuna albo poprzez wręczenie nowej wersji Regulaminu w formie
papierowej. Jeżeli Uczestnik lub Opiekun nie złożą w terminie 7 dni zastrzeżeń, obowiązuje ich
Regulamin w nowej wersji;
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.olosport.pl
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Dokonanie zapisu na kurs oraz dokonanie płatności jest równoznaczne z przeczytaniem
regulaminu, jego akceptacją i Regulamin pozostaje jako obowiązujący.

