REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH GRUPOWYCH DOSKONALENIA PŁYWANIA
Zajęcia sportowe doskonalenia pływania, organizowane są Aqua Park Zakopane, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.12.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2132 par.10 ust. 15
pkt.2) i 3)).
1. Organizatorem zajęć grupowych doskonalenia pływania jest Aqua Park Zakopane.
2. Zajęcia, o których mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu, odbywają się pod nadzorem
instruktora według ustalonego wcześniej harmonogramu określającego dni i godziny
w których prowadzone są zajęcia.
3. Zajęcia doskonalenia pływania prowadzone są w grupach. (maksymalna ilość osób
w grupie - 15)
4. Udział w zajęciach grupowych doskonalenia pływania odbywa się na podstawie wykupionego
wcześniej biletu.
5. Uczestnik zajęć sportowych grupowych musi być osobą pełnoletnią oraz umiejącą pływać.
6. Łączny czas pobytu w strefie płatnej wynosi 60 minut + 15 minut czasu technicznego
potrzebnego do spełnia wymogu odstępów między wychodzącymi i wchodzącymi.
7. Czas liczony jest od momentu pobrania transpondera basenowego do momentu jego zwrotu.
8. Opłata za przekroczenie czasu zgodna z cennikiem Aqua Park Zakopane.
9. Zapisy na zajęcia doskonalenia pływania odbywają się telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta
w Aqua Park Zakopane.
10. Aqua Park Zakopane zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć o których mowa
w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
11. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o jego stanie
zdrowia i świadomości ryzyka podczas epidemii SARS – CoV -2.
12. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania poleceń
instruktora i ratowników Aqua Park Zakopane.
13. Osoby uczestniczące w zajęciach, o których mowa powyżej zobowiązane są do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Aqua
Park Zakopane.
15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów korzystania z Aqua Park
Zakopane, oraz innych zasad i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Aqua Park
Zakopane, w szczególności procedur korzystania z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2
udostępnionych zarówno w obiekcie jak i stronie internetowej.
16. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Aqua Park
Zakopane.
17. Zajęcia będą prowadzone do odwołania.
18. Uczestnik zajęć bezwzględnie musi opuścić obiekt po zakończonych zajęciach.
19. Tylko złożenie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka uprawnia do
zakupu biletu i wejścia na zajęcia sportowe.
20. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania obowiązującej podczas pandemii zasady DDM
– dezynfekcja rąk, noszenie maseczki
– zasłanianie ust (z wyłączeniem hali basenowej) i utrzymywania dystansu w pływalni.

