Szkoła Pływania ”HANAMI”
NIP 5482328143
tel. 796 544 144
tel. 662 127 468
Marcin Hanami Plywam
www.szkolaplywania-hanami.pl

UMOWA / KARTA UCZESTNICTWA
KURS NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
Imię i nazwisko (uczestnika zajęć): ………………………………………………….…………………………………..
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………….……………………………...…………………………………………..…
Nazwa basenu* (podkreślić wybrany):
*Piąta Fala

*Astoria

*Aqua Fordon

Dzień i godzina zajęć: ………………………………………………………………………………………..………..
Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania „Hanami”- prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów,
instruktorów pływania na krytych pływalniach w Bydgoszczy. Uczestnik kursu /oraz rodzic/opiekun) zobowiązani są do
zapoznania się i przestrzegania regulaminu basenu oraz warunkami umowy/ karty uczestnictwa Szkółki Pływania „Hanami”.
Zajęcia prowadzone są:
od 5.09.2022-30.06.2023
data i podpis …....................................................................

Zajęcia odbywają się na wynajętej części basenu w blokach 45 minutowych.
Miesięczny koszt uzależniony jest od ilości zajęć w danym miesiącu
-150zł/3h

-200zł/4h

-250zł/5h

w przypadku rodzeństw lub osób uczęszczających 2h/tyg. obowiązuje „zniżka rodzinna” na drugą godzinę w tygodniu
* rodzeństwo 150zł/3h + 135zł/3h

200zł/4h + 180 zł/4h

250zł/5h + 225zł/5h

/1x w tyg.

Na pierwsze zajęcia uczestnik/opiekun zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną Kartę Uczestnika- umowę oraz
potwierdzenie przelewu za dany miesiąc. Bez wymaganych dokumentów nie będzie możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

Opłaty za kolejne miesiące należy opłacać do 5-tego dnia każdego miesiąca bez okazywania potwierdzenia przelewu.
CENNIK umieszczony na stronie www.szkolaplywania-hanami.pl aktualizowany będzie pod koniec każdego miesiąca na miesiąc
kolejny.

Dane i numer konta:

Hanami Marcin Czyż
ul. Gościnna 1, 86-011 Gościeradz, NIP 5482328143
Bank Millenium 43 1160 2202 0000 0004 6705 6000
tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nazwa basenu, miesiąc, dzień i godzina zajęć ,
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARUNKI UCZESTNICTWA
NIEOBECNOŚĆ zgłaszamy przez https://szkolaplywania-hanami.pl/zgloszenie-nieobecnosci/ STREFA KLIENTA –
Active Now najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia. W przypadku niezgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po terminie brak
możliwości odrobienia.
ODRABIANIE zajęć- zaznaczamy drogą elektroniczną przez system Active Now ( wybieramy wolne miejsce ).
Uwzględniamy wiek oraz stopień umiejętności pływaka oraz grupy. W przypadku wątpliwość można skonsultować się
telefonicznie w celu ustalenia odpowiedniego poziomu. Zajęcia możemy odrabiać przez cały tydzień na wszystkich basenach gdzie
prowadzone są zajęcia przez Szkołę Pływania Hanami. Na zajęciach nie przekraczamy ilość 8 osób.
Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu środków lub ich pomniejszenia.
Nieodrobione zajęcia przepadają po wygaśnięciu umowy.
Szkoła Pływania Hanami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (awaria C.O. przerwa
technologiczna, zawody organizowane na basenie itp.) zajęcia mogą odbywać się w innym terminie oraz basenie lub koszt zostanie
zwrócony.
REZYGNACJA -w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia,
który jest liczony od daty otrzymania maila z rozwiązaniem umowy. Rodzic lub opiekun uczestnika zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty za 30 dniowy okres wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach.
Rozwiązanie umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy znajduje się na
www.szkolaplywania-hanami.pl w zakładce „kontakt”. Rozwiązanie umowy należy przesłać pod adres mailowy
szkolaplywania.hanami@gmail.com
1.

Prowadzone zajęcia przez Szkołę Pływania Hanami są zgodnie z regulaminem pływalni.

2.

Grupa przypadająca na jednego instruktora nie przekracza 6-16 osób.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.

4.

W przypadku zatajenia, lub podania nieprawdziwych danych dotyczących stanu zdrowia dziecka organizator nie ponosi
odpowiedzialności, za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

5.

Szkoła Pływania Hanami posiada ubezpieczenie OC.

6.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Szkółka Pływania Hanami prowadzi zajęcia zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju dla branży baseny i sauny https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

7.

Uczestnicy muszą posiadać stroje kąpielowe, okularki pływackie, klapki i czepki.

8.

Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

9.

Obecność rodziców na zajęciach bez zakupu biletu wstępu, tylko i wyłącznie za zgodą pracowników basenu.

Uczestnik szkolenia powinien skonsultować się z lekarzem i zasięgnąć opinii, dotyczącej braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach na basenie.
Uczestnik we własnym zakresie zobowiązuje się ważnego posiadania ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków (NNW) – Organizator nie ubezpiecza uczestników.
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego/ lub mojego dziecka w zajęciach
rekreacyjno-sportowych na basenie.
Zapoznałem się z procedurami obowiązującymi na wybranej pływalni podczas epidemii koronawirusa dostępnymi
na stronie www.szkolaplywania-hanami.pl oraz w regulaminach pływalni.
……………………………………………………………………………
Miejscowość, data i podpis
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest
Hanami Marcin Czyż z siedzibą w Gościeradzu 86-011, ul. Gościnna 1 w celach przedstawionych w naszej klauzuli
informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO. wyrażam zgodę na otrzymanie od
firmy Hanami informacji mailowych oraz sms dotyczących kursów nauki, doskonalenia pływania.
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości
organizowanych przez Szkołę Pływania „Hanami” oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach dydaktycznych oraz promocyjnych
bez ograniczeń.
…………………………………………………………………………
Marcin Hanami Pływam www.szkolaplywania-hanami.pl
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Miejscowość, data i podpis

