
J&H PARTNER Monika Głowacka 

64-600 Oborniki  

tel: 735 701 711 

nauka.plywania.oborniki@outlook.com 

Regulamin zajęć sekcyjnych: Raczki, Foczki i Delfiny 

1. Miejsce zajęć sekcyjnych: Kryta Pływalnia CRO w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 84. 

2. Organizator zajęć: Firma J&H Partner Monika Głowacka. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pływalni oraz Regulaminu Zajęć Nauki 

Pływania. 

4. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego na stronie CRO Oborniki. 

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykupienia karnetu minimum na okres jednego semestru ( I 

semestr: 01.10.2018-10.02.2019; II semestr 11.02.2019-30.06.2019) lub za dwa semestry zgodnie z 

cennikiem opłat za zajęcia sekcyjne. 

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za karnet zgodnie z pisemną deklaracją 

systemu odpłatności wg cennika zajęć sekcyjnych (system odpłatności z góry za dwa semestry, 

system odpłatności z góry za jeden semestr, system ratalny za jeden semestr- płatność w dwóch lub 

czterech ratach). Opłatę należy uregulować przed pierwszymi zajęciami.  

7. Wykupienie karnetu bądź jednorazowego wstępu na wszelkie dostępne zajęcia oferowane przez 

Organizatora zajęć jest jednoznaczne z akceptacją ich regulaminu, znajdującego się na stronie 

internetowej CRO Oborniki oraz ogólnodostępnego w sekretariacie CRO Oborniki pok. nr 9. 

8. W zajęciach nauki pływania może uczestniczyć osoba za okazaniem ważnego karnetu.  

9. W przypadku nieobecności uczestnika zajęć, może on odbyć zajęcia w innym terminie po 

wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z instruktorem prowadzącym. (Sytuacja taka zakłada 

odbycie zajęć w innej grupie jak również u innego instruktora pływania). Zajęcia te muszą odbyć się 

w ramach ważności karnetu. Dopuszcza się odbycie zajęć nauki pływania przez inną osobę lub 

skorzystania z zajęć Aqua Fitness, Aqua Zumba lub Hydrocycling po wcześniejszym zgłoszeniu tego 

faktu instruktorowi prowadzącemu.  W przypadku nieskorzystania z powyższych form odrobienia 

zajęć, lekcja ta przepada. 

10.  W przypadku nieobecności instruktora zajęcia poprowadzone będą przez innego instruktora w 

ramach zastępstwa bądź wyznaczenie innego terminu. Informacja o zmianie terminu dokowana 

telefonicznie oraz na stronie internetowej CRO Oborniki. 

11. Przed każdymi zajęciami sprawdzana jest lista obecności, rozdawane są opaski identyfikacyjne. 

12. Zajęcia trwają 45 minut.  

13. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do instruktora 

prowadzącego i odebrania go po zakończonych zajęciach. 

14. Za rzeczy zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Rezygnację z zajęć należy dokonać pisemnie z miesięcznym wypowiedzeniem i przekazać ją do 

sekretariatu CRO pok. nr 9 bądź do instruktora prowadzącego.   

 

 

 

 

 


