
Załącznik nr 1

REGULAMIN ZAJĘĆ NA BASENIE W DASZEWICACH 
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA KASZTANOWE LUDKI 

 (dalej zwany „Regulaminem”)

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Fregata Swimming sp. z o.o. ul.
Termalna 1, 61-028 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem  0000499654,  REGON: 302662990, NIP: 7822569528, kapitał zakładowy 5
000,00  zł  wpłacony  w  całości  ,  telefon  61  875  95  27(dalej:  Szkoła  Pływania  Fregata
Swimming).
2. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
a) zapisanie się na zajęcia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na  stronie  www.fregata.com.pl  lub  złożenie  w  siedzibie  Szkoły  Pływania  Fregata
Swimming podpisanego formularza zgłoszeniowego udostępnianego w wersji papierowej
przez Szkołę Pływania Fregata Swimming,
b) wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na cykl semestralny, zgodnie z cennikiem. 
3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dniu określonym na karnecie, z wyjątkiem dni
wolnych od zajęć w Szkole Pływania Fregata Swimming. 
4.  Cena  karnetu  obejmuje  zajęcia  przypadające  w  danym  semestrze  według
harmonogramu Szkoły Pływania Fregata Swimming.
5. Uczestnik zajęć lub w przypadku dziecka, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do
dokonania zapłaty za karnet zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomości mailowej
z biura obsługi klienta Szkoły Pływania Fregata Swimming.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit a) Regulaminu, jak i
wykupienie karnetu  równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz
regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
7. Cena za zajęcia upoważnia do 45 minut nauki pływania. 
8.  Zapisu  na  zajęcia  mogą  dokonywać  jedynie  osoby  pełnoletnie,  posiadające  pełną
zdolność do czynności prawnych. Zapisu osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej
zdolności  do  czynności  prawnych  dokonują  odpowiednio  rodzice  lub  opiekunowie
prawni.
9.  Uczestnicy  zajęć  (a  w  przypadku  osób  małoletnich  lub  nie  posiadających  pełnej
zdolności  do  czynności  prawnych  -  odpowiednio   rodzice  lub  opiekunowie  prawni)
poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit. a) Regulaminu
oświadczają   o  braku  przeciwwskazań  uczestnika  zajęć  do  uczestniczenia  w zajęciach
nauki  lub doskonalenia  pływania  .  Niezależnie  od powyższego oświadczenia,  osoby te
zobowiązane  są  dostarczyć    do  Szkoły  Pływania  Fregata  Swimming,  najpóżniej  na
pierwsze  zajęcia stosowne  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do
uczestniczenia  w  zajęciach.  W  przypadku  niedostarczenia  wyżej  wskazanego



zaświadczenia  Szkoła  Pływania  Fregata  Swimming  ma  prawo  do  odmowy  udziału  w
zajęciach uczestnika, który nie złożył wymaganego zaświadczenia.
W przypadku zapisu na zajęcia dzieci - za uczestnika zajęć uważa się dziecko lub dziecko
plus rodzic w przypadku, gdy są to zajęcia dla dzieci do lat 4.
10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zastępstw  instruktorów,  nie  gwarantuje
prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora.
11.  W  przypadku  problemów  zdrowotnych  uczestnika  (hospitalizacja,  złamania)
uczestnictwo w zajęciach  może być  zawieszone,  a  część  wniesionej  opłaty  za  karnet,
może być przeniesiona na kontynuację kursu w innym terminie wskazanym przez Szkołę
Pływania Fregata Swimming w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy
nieobecności  dłuższej  niż  3  kolejne zajęcia  i  liczone jest  od daty  zgłoszenia  w formie
pisemnej nieobecności wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim.
12. Stronom umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania jedynie z wyższych przyczyn
(np.  przewlekła  choroba  potwierdzona  stosownym  zaświadczeniem  lekarskim).  W
przypadku rozwiązania umowy zgodnego z powyższym postanowieniem strony dokonają
wzajemnych rozliczeń, według zasad podanych niżej:
a) Klient zobowiązany jest zapłacić za poszczególne zajęcia, w których zgodnie z umową
do  dnia  jej  rozwiązania  brał  (mógł  wziąć)  udział.  Cenę  pojedynczych  zajęć  ustala  się
zgodnie z cennikiem.
b)  W sytuacji,  jeżeli  po dokonaniu powyższego wyliczenia  okaże się,  że klient  zapłacił
kwotę  wyższą  niż  wynik  wyliczenia,  kwota  nadpłacona  zostanie  mu  zwrócona  przez
Szkołę Pływania w terminie dwóch tygodni od rozwiązania umowy. W sytuacji, jeżeli po
dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że Klient zapłacił kwotą niższą niż wynika z
wyliczenia, zobowiązany jest on w terminie dwóch tygodni od dnia rozwiązania umowy
wyrównać zaległość. 
13. W przypadku nie podjęcia zajęć i rozwiązania niniejszej umowy w terminie 1 miesiąc
od  jej  zawarcia,  klient  otrzymuje  zwrot  pierwszej  raty  z  potrąceniem  50zł  tytułem
kosztów manipulacyjnych wynikających z rezerwacji miejsca na zajęciach. 
14. W cenę wliczony jest koszt transportu uczestników zajęć z Przedszkola Kasztanowe
Ludki ul. Kasztanowa 10, 61-160 Daszewice, na pływalnie Relax w Daszewicach w jedną
stronę. Organizator zleca transport firmie P.P.H.U. BOBROWSKI-TRANS Puszczykowo ul.
Nadwarciańska 50 NIP: PL916 131 34 76.
15.  Za  opiekę  nad  dziećmi  podczas  transportu  na  basen  oraz  pobytu  w  szatniach
odpowiadają  opiekunowie,  których  zapewnia  Przedszkole  Kasztanowe  Ludki  ul.
Kasztanowa 10, 61-160 Daszewice.
16.  Szkoła  Pływania  Fregata  Swimming  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy
pozostawione w  szatni oraz w innych pomieszczeniach.
17.  Każdy  uczestnik  zajęć  jest  zobowiązany  do  osobistego  posiadanie  polisy
ubezpieczeniowej NW.
18.  Szkoła  Pływania  Fregata  Swimming  zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  zmian
niniejszego  Regulaminu.  Wszelkie  zmiany  będą  publikowane  na  stronie  internetowej
www.fregata.com.pl  .
19.  Administratorem  danych  osobowych  uczestników  zajęć  oraz  ich  opiekunów
prawnych, pozyskanych w sposób wskazany w pkt 2 Regulaminu,  jest Fregata Swimming

http://www.fregata.com.pl/


sp.  z  o.o.  ul.  Termalna  1,  61-028  Poznań  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII
Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem   0000499654,   REGON:  302662990,  NIP:
7822569528, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości , telefon 61 875 95 27, e-
mail   info@fregata.com.pl  .  Szczegółowe informacje  o administrowaniu  i  przetwarzaniu
danych  osobowych,  w  tym  klauzula  informacyjna  -   znajdują  się   przy  formularzu
zgłoszeniowym,  prosimy  o  zapoznanie  się  z  ich  treścią.   Znajdują  się  tam  również
pozostałe dane identyfikujące  Szkołę Pływania Fregata Swimming   jako administratora
danych  oraz  dane  kontaktowe,  jednak  już  teraz  wskazujemy,  że  w  przypadku
jakichkolwiek  próśb  lub  pytań  dotyczących  Pani/  Pana  danych  osobowych,  jesteśmy
dostępni pod adresem: bok@fregata.com.pl
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