REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA ALIGATOR
§ 1 Postanowienia ogólne
1. ALIGATOR SZKOŁA PŁYWANIA-PAWEŁ ZAGATA (Organizator) świadczy usługi nauczania na krytej pływalni w
Limanowej, przy ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600
2. Uczestnik zajęć, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem krytej pływalni w Limanowej
3. Uczestnik zajęć, ma obowiązek poinformować organizatora o przeciwwskazaniach zdrowotnych, jak takie
występują
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników kursu na czas świadczenia usługi od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

§ 2 Płatności
1. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach nauki pływania jest dokonanie opłaty w przypadku zajęć grupowych lub
opłaty za każde zajęcia indywidualne. Abonament należy zapłacić do 10 dnia każdego miesiąca.
a) grupowe - jednostka lekcyjna trwa 55 minut
1 raz w tygodniu - opłata 80 zł
2 razy w tygodniu – opata 120 zł
b) indywidualnych - jednostka lekcyjna trwa 45 minut:
- zajęcia dla 1 osoby – 50 zł
- zajęcia dla 2 osób – 70 zł
- zajęcia dla 3 osób – 80 zł
2. Lekcje nauki pływania w przypadku zajęć grupowych opłacane są z góry za cały miesiąc, osobiście u
Instruktora Prowadzącego, bądź przelewem na następujący rachunek bankowy:
PAWEŁ ZAGATA UL. ŚW. FLORIANA 75 TĘGOBORZE 33-312
ING bank 02 1050 1722 1000 0091 2077 3719

tytułem: imię, nazwisko dziecka oraz miesiąc

3. Organizator wydaje rachunek na żądanie uczestnika kursu do 3 dni od dnia dokonania wpłaty.
4. W razie braku płatności Organizator – po uprzednim poinformowaniu uczestnika zajęć – zastrzega sobie
prawo do wstrzymania świadczenia usług aż do momentu uregulowania należności.

§ 3 Nieobecności
1. Organizator zapewnia możliwość realizacji usługi w innym terminie (tj. odrobienia nieobecności na innych
zajęciach) powstałej jedynie w przypadku: choroby, niedyspozycji u kobiet, bądź zdarzenia wynikającego z siły
wyższej.
2. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Zajęcia można odrobić na zajęciach w
innej grupie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z instruktorem prowadzącym.

§ 4 RODO
1.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług nauki pływania
zawartej z Administratorem. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. do czasu
wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z realizacją usług nauki pływania.
2.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej oraz skutecznego doręczenia Administratorowi. Administrator nie
zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców.

