
Regulamin 

 

1. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 4Style zobowiązuje się do prowadzenia zajęć nauki i 

doskonalenia pływania oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie 

nauki i doskonalenia pływania. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-

Sportowe 4Style jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym 

cennikiem oraz akceptacja regulaminu. 

 

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do terminowego opłacania zajęć do 10-tego dnia każdego 

miesiąca. 

 

4. W przypadku dołączenia do zajęć w trakcie trwania roku szkolnego, cena kursu jest 

pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły. 

 

5. Przed każdym wejściem na zajęcia uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją obecność 

instruktorowi, a także odebrać kluczyk do szafki. Osoby, które nie są zapisane na dany kurs 

mają obowiązek wcześniej poinformować instruktora o swoim uczestnictwie w zajęciach, 

dokonując rezerwacji w systemie ActiveNow.  

 

6. Uczestników  obowiązuje stosowanie się do uwag instruktora prowadzącego zajęcia lub 

pracowników pływalni. 

 

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i przepisów 

ppoż. obowiązujących na pływalni.  

 

8. Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia 

jest zabronione. 

 

9. Uczestnik zajęć powinien posiadać stosowny do zajęć strój kąpielowy wraz z czepkiem, 

klapkami i ręcznikiem. 

 

10. Uczestnik powinien  zgłaszać prowadzącemu zajęcia wszelkie uszkodzenia wydanego mu 

sprzętu pływackiego. 

 

11. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć w trakcie ich trwania obowiązuje miesięczny 

okres wypowiedzenia, który jest liczony od daty otrzymania e-maila z rozwiązaniem umowy. 

Plik z rozwiązaniem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.srs4style.com w 

zakładce zapisy. 

12. Przed ukończeniem pierwszego miesiąca kursu istnieje możliwość rezygnacji z zajęć nauki i 

doskonalenia pływania bez miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

13. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 4Style zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy 

w trybie natychmiastowym w trakcie trwania jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne 

jej przeprowadzenie, ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia 

własnego bądź innych osób. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. 

http://www.srs4style.com/


 

14. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 4Style ma prawo do odwołania zajęć w sytuacjach 

wyjątkowych, takich jak np. awaria urządzeń basenowych, zamknięcie pływalni z powodu 

prowadzenia zawodów sportowych. Wówczas zajęcia odbywać się będą w innym terminie lub 

nadpłata zostanie uwzględniona z kolejnym miesiącem rozliczeniowym. 

15. Nieobecność uczestnika na zajęciach nauki i doskonalenia pływania nie stanowi podstawy do 

zwrotu części opłaty lub jej zmniejszenia. W szczególnych przypadkach (np. pobyt w szpitalu, 

złamanie, niedyspozycja powyżej trzech tygodni) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa 

w kursie, a opłata zostanie naliczona w wysokości 50% kosztu miesięcznej opłaty za zajęcia. 

 

16. Uczestnik chcący odrobić zajęcia ma obowiązek poinformować wcześniej instruktora o swoim 

zamiarze i zapisać się na dodatkowe zajęcia w systemie ActiveNow. 

 

17. Organizator zajęć nie ubezpiecza uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków, nie 

ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za powstałe kontuzje i urazy podczas zajęć, a także 

nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących udział w zajęciach. 

 

18. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni 

i na pływalni.  

 

 


