
Regulamin zajęć w ramach promocji Bałwanek 2021
 (dalej zwany „Regulaminem”)

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania w ramach promocji Bałwanek 2021 na
basenie w Daszewicach 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
b) uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł na dany dzień i godzinę zajęć

zgodnie z  harmonogramem zajęć w ramach promocji  podanym na stronie
www.fregata.com.pl. 

3. Uczestnik  zajęć  lub  w przypadku  dziecka,  rodzic/opiekun  prawny,  zobowiązany jest  do
dokonania zapłaty za zajęcia zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomości mailowej z
biura obsługi klienta Szkoły Pływania Fregata Swimming.

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit a) Regulaminu, jak i
uiszczenie opłaty za zajęcia równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

5. Cena za zajęcia 15 upoważnia do udziału w 1 lekcji 45 minut nauki pływania i obejmuje
dodatkowo czas na przebranie.

6. 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.

7. 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.  

8. Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich do 14 r. życia zgodnie z regulaminem
pływalni,  zobowiązani  są  do  odprowadzenia  dziecka  do  hali  basenowej  i  przekazania
dziecka  pod  opiekę  instruktora  prowadzącego  zajęcia,  jak  i  odebranie  dziecka  po
zakończeniu  zajęć.  Opiekunowie  zobowiązani  są  do poruszania  się  w hali  basenowej  w
obuwiu basenowym.

9. 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. Uczestnictwo  dziecka  w  zajęciach  nie  upoważnia  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  do
korzystania z pływalni. 

11. Uczestnik ma prawo do odwołania uczestnictwa w zajęciach i zwrotu wniesionej opłaty w



przypadku zgłoszenia tego faktu mailowo (info@fregata.com.pl) najpóźniej 48 godz. przed
terminem zajęć.  W przypadku  późniejszego  zgłoszenia,  jak  i  nieobecności  na  zajęciach
zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje. 

12. W  przypadku  problemów  zdrowotnych  uczestnika  opłacone  uczestnictwo  w  zajęciach
promocyjnych  może  być  przeniesione  na  inną  osobę  wskazaną  przez  uczestnika  –  w
terminie  poprzedzającym  zajęcia  i  po  uzgodnieniu  tego  faktu  z  biurem obsługi  klienta
Szkoły Pływania Fregata Swimming.

13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia
oraz  zobowiązują się  dbać o porządek i o sprzęt.

14. Szkoła Pływania Fregata Swimming nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w  szatni oraz w innych pomieszczeniach.

15. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadanie polisy ubezpieczeniowej
NW. 

16. Administratorem  danych  osobowych  uczestników  zajęć  oraz  ich  opiekunów  prawnych,
pozyskanych w sposób wskazany w pkt 2 Regulaminu,  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,  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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