
Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki i doskonalenia 
pływania organizowanych przez Lagunę Furmana Żaneta Ekert 
 

1. Organizatorem kursów nauki i doskonalenia pływania jest: 
Laguna Furmana Żaneta Ekert, Kopciuszka 9, 05-092 Dziekanów Leśny, 
NIP 1180519950,   REGON 141521712 

2. Zajęcia organizowane są w czterech cyklach jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim. 
Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie www.aqualaguna.pl 

3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 lat, młodzieży i dorosłych.  

4. Dzieci w wieku 3-5 lat mogą uczestniczyć w zajęciach w grupie Aqua Skrzaty wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej.  

5. Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun akceptuje tę formę zajęć i oświadcza, że nie ma 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających udział w zajęciach. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w 
szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego 
uczestniczenia w zajęciach. 

7. Karnet upoważnia 1 osobę do wejścia na Pływalnię oraz do uczestnictwa w zajęciach. 

8. W ramach zajęć Uczestnikowi przysługuje nauka pływania w grupie z instruktorem. 

9. Wysokość opłaty za kurs zależna jest od czasu trwania i liczby zajęć w danym cyklu, 
zgodnie z informacją podaną na stronie www.aqualaguna.pl, w zakładce zapisy. 

10. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności przed rozpoczęciem 
zajęć, przy czym wykupienie karnetu na kolejny cykl obowiązuje ostatecznie na 
ostatnich zajęciach danego cyklu. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo 
wpisania nowych osób na wolne miejsca. 

11. Płatność za kurs następuje poprzez dokonanie przelewu i nie podlega zwrotowi oraz nie 
może być przepisana na koleją edycję. 

12. Opłatę należy uiścić w wyznaczonym terminie na numer konta wskazany na stronie  
www.aquqlaguna.pl . 

13. Za zajęcia nieodrobione lub za rezygnację z nich przez Uczestnika lub jego 
rodzica/opiekuna, Organizator nie zwraca pieniędzy. 

14. Nieobecności należy zgłaszać  TYLKO za pomocą maila na adres info@aqualaguna.pl 
przynajmniej 1 dzień wcześniej, w przeciwnym razie zajęcia przepadają. 

15. Niewykorzystane zajęcia można odrobić posiadając aktualny karnet do końca danego 
kursu, od daty zgłoszonej nieobecności, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego 
terminu z instruktorem. 
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16. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie 
Organizatora, opłata za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona, lub przejdzie na 
kolejny karnet. 

17. W ramach kursu jest możliwość skorzystania z jednorazowych zajęć za opłatą zgodnie z 
informacją zamieszczoną na stronie www.aquqlaguna.pl, w zakładce zapisy.  

18. Jednorazowe wejście należy zgłosić mailem na adres info@aqualaguna.pl, 
Potwierdzenie wpłaty należy pokazać przed wejściem na zajęcia. 

19. W ramach jednorazowych zajęć przysługuje uczestnikowi nauka pływania w grupie z 
instruktorem. 

20. Wszystkich uczestników zajęć nauki i doskonalenia pływania obowiązuje regulamin 
Pływalni AWF. 

21. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia. 

22. Rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał Trenera. Wchodzenie do wody przed 
rozpoczęciem zajęć jest zabronione.  

23. Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu Pływalni AWF lub niewłaściwego 
zachowania, Trener ma prawo wydalenia Uczestnika z zajęć, bez prawa do zwrotu 
kosztów za niewykorzystane zajęcia oraz bez prawa do odrabiania zajęć. 

24. Za zgubione rzeczy (w tym kluczyk do szafki) na terenie basenu, Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

25. Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad małoletnimi  uczestnikami kursu, którzy 
przebywają (przed i po zajęciach) w szatni. 

26. Uczestnik lub rodzic/ opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody 
wyrządzone z jego winy, w szczególności, szkody rzeczowe wyrządzone na terenie 
Pływalni AWF, szkody wyrządzone innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na 
terenie Pływalni AWF, gdzie odbywają się zajęcia. 

27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej 
zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnik lub rodzic/opiekun zostanie poinformowany 
drogą mailową na adres mailowy wskazany przez siebie w formularzu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych lub 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.  

28.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej. 

29. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu zajęć nauki pływania, których organizatorem jest Laguna Furmana Żaneta 
Ekert. 

Laguna Furmana Żaneta Ekert 
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