
1. Zajęcia organizowane w obiekcie QARIUM Kępno tj. nauka i 
doskonalenie pływania, aqua aerobik, gimnastyka w wodzie itp. są 
usługą wykonywaną przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.- zwaną dalej 
„Organizatorem”. 

2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących 
korzystania z obiektu i jego infrastruktury. 

3. Organizator prowadzi zajęcia w halach basenowych QARIUM Kępno 
(sportowej i/lub rekreacyjnej). 

4. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik jest zobowiązany: 
1. dokonać wpłaty tytułem uczestnictwa w zajęciach zgodnie z 

cennikiem pływalni, 
2. posiadać strój kąpielowy / kąpielówki, czepek, okularki 

pływackie, klapki (zależnie od rodzaju zajęć i hali basenowej). 
5. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic / opiekun prawny małoletniego 

uczestnika jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie 
o stanie zdrowia dziecka.         

6. Zajęcia prowadzone są zgodnie z grafikiem aktualizowanym przez 
Biuro Administracji QARIUM Kępno. 

7. Formułowanie grup uczestników zajęć w zakresie nauki i 
doskonalenia pływania odbywają się pod kątem wieku i umiejętności 
pływackich uczestników. 

8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat 
za zajęcia określone w cenniku na wskazane przez Organizatora 
konto bankowe lub gotówką w kasie pływalni. 

9. Opłaty za zajęcia należy wnosić najpóźniej: 
1. do dnia, w którym rozpoczyna się cykl zajęć w przypadku 

wpłaty gotówkowej, 
2. nie później niż 4 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć w 

przypadku płatności przelewem. 
10. W przypadku dokonania opłaty przelewem – w opisie przelewu 

należy podać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć. 
11. Brak w/w opłaty jest równoważny z brakiem możliwości udziału 

w zajęciach. 
12. Jeżeli klient nie wykorzysta z pełnego pakietu wykupionych 

zajęć z instruktorem np. z powodu choroby, wyjazdu lub innego 
zdarzenia losowego ma możliwość skorzystania z basenu 
sportowego i/lub rekreacyjnego w terminie ważności karnetu. 

13. W przypadku zajęć dla najmłodszych uczestników, 
rodzic/opiekun prawny ma prawo do wejścia na teren przebieralni 
basenowej w celu pomocy dziecku przy ubieraniu i suszeniu. Fakt ten 
rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany każdorazowo zgłosić 
pracownikowi kasy, który wyda pasek basenowy. 



14. Na terenie przebieralni, rodzica/opiekuna obowiązują takie 
same zasady zachowania jak innych użytkowników, dotyczy to 
przede wszystkim obowiązku zmiany obuwia. 

15. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem na halę basenową jest 
zobowiązany do umycia całego ciała pod natryskiem. 

16. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za małoletniego 
uczestnika od momentu odebrania dziecka na hali basenowej do 
momentu przekazania dziecka rodzicowi/opiekunowi. 

17. Uczestnicy zajęć nie mogą wchodzić do wody podczas 
nieobecności instruktora. 

18. Zachowanie uczestnika nie może stwarzać sytuacji 
niebezpiecznych dla niego jak i innych uczestników zajęć. 

19. Uczestnik, który swoim niewłaściwym zachowaniem utrudnia 
prowadzenie zajęć lub nie przestrzega zapisów regulaminów pływalni 
może zostać z nich wyproszony (w przypadku małoletniego 
uczestnika bezzwłocznie o zdarzeniu zostanie poinformowany 
rodzic/opiekun). 

20. Skargi i wnioski dotyczące zajęć, w tym pracy instruktora, 
można zgłaszać pisemnie w książce skarg i wniosków znajdującej się 
w kasie pływalni. 

 


