
INFORMACJA DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH 
          ZAJĘCIA W SZKOLE PŁYWANIA TONI 

(Regulamin Szkoły)

1 
Zajęcia dla niemowląt i małych dzieci odbywają się we Wrocławiu na 
Krytej Pływalni AWF przy ul. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski) 
 (patrz mapka). 

2 
Wjazd na Stadion Olimpijski jest płatny. Samochód zostawiamy na 
parkingu. Proszę nie wjeżdżać samochodem bezpośrednio pod wejście 
na pływalnię, obowiązuje zakaz ruchu. 
3 
Dziecko musi być zdrowe, przebadane przez lekarza, który potwierdzi 
brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach 
w wodzie, co poświadczacie Państwo osobiście na zbiorczej liście - przed 
rozpoczęciem zajęć. 

4 
Obowiązują karnety, które oddajemy w recepcji - w zamian 
otrzymujemy kluczyk do szatni, która przed zajęciami jest doposażona 
w kojec i przewijaki. 

5 
Do szatni wchodzimy wyłącznie w obuwiu zmiennym. 

6 
Dzieci do lat 3 obowiązuje w wodzie swim - pampers. Dodatkowo 
zabieramy duży ręcznik kąpielowy dla dziecka, oraz przybory 
toaletowe używane po kąpieli. 

7 
Przy zmianie pampersa z „dziennego” na pływacki części intymne 
dziecka przecieramy nawilżoną chusteczką higieniczną. 

8 
Przed wejściem na pływalnię zdejmujemy biżuterię (łańcuszki, 
naszyjniki, zegarki) oraz bierzemy prysznic i dezynfekujemy stopy. 
Osoby, które nie dopełnią w/w czynności będą cofane z zajęć. 

9 
Na terenie hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy; czepek, kostium 
-spodenki kąpielowe, klapki basenowe z wyraźnym protektorem, 
zapobiegającym poślizgnięciu się. 

10 
Osoby towarzyszące mogą przebywać w pobliżu brodzika wyłącznie w 
stroju sportowym; klapki spodenki -dresy, T- shirt. Osoby nie 
posiadające kompletnego stroju sportowego mogą przebywać 



wyłącznie na trybunach. 

11 
Istniej możliwość „odrobienia” dwóch nieobecności na zajęciach wyłącznie 
w ramach danego kursu, po uprzednim ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia. 

12
Szkoła zapewnia kontynuację zajęć uczestnikom bieżącego kursu pod warunkiem wykupienia 
karnetu w wyznaczonym terminie. Nie wykupienie karnetu na kolejny kurs w wyznaczonym 
terminie, jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu. Osoby, które nie mogą dopełnić formalności 
w terminach  podanych  na  stronie  internetowej  (zakładka  AKTUALNOŚCI)  proszone  są  
o osobisty kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
13 
Płatność za udział w kursie dokonujemy przed rozpoczęciem zajęć. Karnety wydawane są 
po  okazaniu  dowodu  przelewu  bankowego,  którego  numer  znajduje  się  na  stronie 
internetowej  (zakładka  KONTAKT)  lub  po  wpłaceniu  gotówki.  Szkoła  wydaje  faktury. 
Osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w naszych zajęciach mogą wyjątkowo dokonać 
płatności za pierwsze trzy zajęcia, po których należy zdeklarować rezygnację lub kontynuację 
udziału w zajęciach, uzupełniając  pozostałą część płatności.

14.  W przypadku  rezygnacji  z  zajęć  w trakcie  trwania  kursu  (przypadki  losowe)  Szkoła 
zwraca należność za niewykorzystane lekcje w wysokości 50% kwoty-tytułem nie wykonania 
usługi, licząc od dnia w którym zgłoszono rezygnację.

15
Wszelkie uwagi dotyczące zajęć i funkcjonowania pływalni prosimy zgłaszać prowadzącemu 
zajęcia lub na adres: krystyna.antoniak@gmail.com. 

16.
Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje regulamin znajdujący się w holu 
pływalni. 


