
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA  

„AKADEMIA PŁYWANIA ŻABIK”  

w Jagatowie ul. Wrzosowa 14 

§ 1  

1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w szkole pływania „Akademia 

Pływania Żabik Weronika Lipska” w Jagatowie ul. Wrzosowa 14, zwanej dalej 

„Akademią Pływania Żabik ”.  

2. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Akademia Pływania Żabik, 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Pływania Żabik Weronika 

Lipska z siedzibą przy ul. Gdańskiej 9a w Kłodawie, NIP: 6040185173, REGON: 

367530541, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Niniejszy regulamin Akademii Pływania Żabik, zwany dalej Regulaminem, ma na 

celu usystematyzowanie zasad organizacji zajęć nauki pływania, które oferowane są 

przez Akademię Pływania Żabik 

4. Zgłoszenie udziału w kursach nauki pływania bądź zajęciach indywidualnych (dalej 

określanych łącznie jako „Zajęcia”) organizowanych przez Akademię Pływania Żabik 

jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, 

a w przypadku osób niepełnoletnich – przez rodziców bądź opiekunów prawnych. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 

regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.  

§ 2  

1. Aktualna oferta Akademii Pływania Żabik publikowana jest na stronie internetowej 

www.wplywnatury.pl  

2. Kursy oraz zajęcia indywidualne prowadzone są na terenie basenu w Jagatowie ul. 

Wrzosowa 14 

3. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.  

§ 3  



1. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia. W przypadku osób 

niepełnoletnich, udział w Zajęciach wymaga wyrażenia pisemnej zgody przez rodzica/

opiekuna prawnego takiej osoby.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest wcześniejsze zapisanie się do Akademii 

Pływania Żabik za pośrednictwem systemu Active Now, dostępnego na stronie https://

wplywnatury.pl/zapisy/ 

3. Uczestnictwo w niektórych Zajęciach może wymagać jednoczesnego w nich udziału 

opiekuna, bądź opiekuna prawnego. Każdorazowo o takiej sytuacji rodzic/opiekun 

prawny będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem.  

4. Umiejętności pływackie Uczestnika weryfikowane są na płatnych zajęciach 

sprawdzających. W przypadku braku umiejętności oceniany jest poziom oswojenia  

z wodą. Po zajęciach sprawdzających Uczestnik zostaje zakwalifikowany do grupy o 

odpowiednim poziomie zaawansowania.  

§ 4  

1. Za organizację oraz przebieg zajęć odpowiada instruktor. Uczestnicy zajęć winni 

bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez instruktora. 

Organizator oraz instruktorzy nie odpowiadają za szkody oraz ewentualne kontuzje, 

wynikające z niedostosowania się do ich poleceń oraz wskazówek. 

2. Organizator z ważnych powodów może odwołać zajęcia, każdorazowo o takiej 

sytuacji Uczestnik kursu będzie powiadamiany przed rozpoczęciem zajęć. Za 

odwołane zajęcia Uczestnik otrzyma zwrot lub otrzyma termin dodatkowy do 

odrobienia zajęć. Organizator decyduje o formie odrobienia zajęć. 

3. Instruktor może zgłosić nieobecność na zajęciach, Organizator jest zobowiązany do 

zorganizowania zastępstwa przez innego Instruktora. 

4. Zajęcia odbywają się według harmonogramu przedstawianego na stronie internetowej 

Akademii Pływania Żabik. 

5. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi 

dopuszczenia do zajęć, co będzie rozumiane jako nieobecność Uczestnika.  

§ 5  



1. W przypadku rezygnacji z kursu nauki pływania przed jego rozpoczęciem lub w 

trakcie trwania opłata nie podlega zwrotowi.  

2. W przypadku nieobecności na zajęciach w ramach kursu nauki pływania opłata nie 

podlega zwrotowi. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności – umożliwia 

się zastępcze odbycie tych zajęć w innym, uzgodnionym terminie, pod warunkiem 

dostępności miejsc w wybranej grupie.  

Uczestnik ma prawo do 3 odrobień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia ich w 

swoim panelu Uczestnika w systemie Active Now, na 24h przed nieobecnością. 

3. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby 

uniemożliwiającej Uczestnikowi uczestnictwo w zajęciach do końca kursu – opłata 

może zostać przeniesiona na kolejny kurs. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny 

okres liczona jest od momentu zawiadomienia Organizatora o wypadku lub chorobie.  

4. Nieobecność na zajęciach zgłaszana jest system Active Now, w panelu Uczestnika, 

który otrzymuje się po zapisie na zajęcia.  

5. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie 

niezależnych. W takiej sytuacji pobrana opłata zaliczana jest na poczet kolejnych 

zajęć.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w 

grupie oraz zmiany trenera dla danej grupy pływackiej.  

§ 6 

1. Kursy nauki pływania i zajęcia indywidualne są odpłatne. Warunkiem uczestnictwa  

w zajęciach jest dokonanie opłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.  

2. Cenniki kursów oraz zajęć indywidualnych znajdują się na stronie internetowej 

www.wplywnatury.pl 

3. Wszelkie opłaty należy uiszczać zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie 

internetowej.  

4. Za zgodą Organizatora opłaty mogą zostać rozłożone na raty.  

5. W przypadku zgłoszenia się do udziału w trwającym już kursie, opłata zostaje 

pomniejszona o wartość tych zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to Uczestników, 



którzy zadeklarowali swój udział w zajęciach przed lub w momencie ich rozpoczęcia i 

nie pojawiły się na nich.  

6. Opłatę za Kurs i zajęcia indywidualne uiszcza niezwłocznie podczas zapisów w 

systemie Active Now. 

§ 7 

1. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom Instruktora 

oraz zakazom i nakazom związanym ze sposobem zachowania się w basenie.  

2. W szczególności zabronione jest:  

a. wchodzenie do wody bez wiedzy instruktora,  

b. bieganie wokół basenu oraz po śliskich i mokrych nawierzchniach,  

c. wykonywanie skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora,  

d. opuszczania basenu w czasie zajęć, bez uprzedniego zgłoszenia tego 

instruktorowi prowadzącemu zajęcia,  

e. popychanie i podtapianie osób trzecich,  

f. stwarzanie innych sytuacji niebezpiecznych dla siebie oraz innych 

Uczestników zajęć.  

3. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w kursie nauki pływania lub zajęciach 

indywidualnych, Uczestnik winien skonsultować się z lekarzem celem wykluczenia 

istnienia przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie lub zajęciach.  

4. Wraz z zapisaniem na zajęcia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć) Uczestnik albo 

rodzic/opiekun prawny składa pisemne oświadczenie o braku przeciwskazań 

medycznych do uczestniczenia w nich. W przypadku zatajenia przeciwwskazań 

zdrowotnych Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny biorą na siebie odpowiedzialność 

za rzeczywisty stan zdrowia podczas zajęć.  

5. Uczestnicy oraz ich rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są do 

przestrzegania zasad i regulaminu obiektu, na którym prowadzone są zajęcia.  

6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać podczas zajęć odpowiedni strój oraz 

wyposażenie, w szczególności:  

a. strój kąpielowy przylegający do ciała,  

b. okulary do pływania,  



c. klapki,  

d. ręcznik, 

e. czepki nie są wymagane. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do:  

a. stosowania się do znaków, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych instruktorów 

i obsługi danego basenu,  

b. korzystania z basenu i urządzeń z uwzględnieniem własnych umiejętności 

i sprawności, jak również stanu zdrowia,  

c. zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach 

(zwłaszcza mokrych),  

d. użytkowania wyznaczonego sprzętu basenowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem (a po skorzystaniu ze sprzętu – odniesienia go w wyznaczone 

miejsce),  

e. bezzwłocznego informowania instruktora o zaistniałych wypadkach, urazach 

lub innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo własne 

lub innych osób.  

§ 9  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zawierających z Organizatorem 

umowy o świadczenie usług nauki i doskonalenia pływania jest Akademia Pływania 

Żabik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Akademia Pływania Żabik 

Weronika Lipska ul. Gdańska 9a, 83-035 Kłodawa na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której miejsce wykonywania 

znajduje się w Jagatowie ul. Wrzosowa 14. (dalej jako „Administrator”).  

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia ewidencji Uczestników oraz prawidłowego i należytego wykonywania 

zadań związanych ze świadczeniem usług nauki i doskonalenia pływania.  

3. Inspektorem ochrony danych jes t Weronika Lipska (adres e-mai l : 

zabikakademia@gmail.com). W sprawie ochrony danych osobowych, Uczestnik może 

skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora 

Ochrony Danych.  



4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa zawarta 

pomiędzy Uczestnikiem (bądź jego rodzicem albo opiekunem prawnym), a Akademią 

Pływania Żabik. Podanie danych osobowych w celu świadczenia przez Akademię 

Pływania Żabik jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje, że zawarcie i 

realizacja Umowy oraz świadczenie usług będzie niemożliwe. Jeżeli wymagają tego 

przepisy prawa, Akademia Pływania Żabik może wymagać od Uczestników podania 

innych niezbędnych danych.  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:  

a. prawidłowej realizacji umowy oraz świadczenia usług, jak również ich 

rozliczenia oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi 

na pytania Uczestników,  

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii Pływania Żabik 

wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,  

c. zapewnienia obsługi usług płatniczych,  

d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Akademii 

Pływania Żabik, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom,  

e. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.  

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe uzyskane od Uczestników:  

a. imię (imiona),  

b. nazwisko,  

c. adres e-mail,  

d. numer telefonu,  

oraz w przypadku Uczestników niepełnoletnich:  

e. imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych,  

f. adresy e-mail rodziców/opiekunów prawnych,  

g. numer telefonu rodziców/opiekunów.  

h. Numery dowodów osobistych rodziców/opiekunów 

7. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie i z zachowaniem 

wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 



2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w razie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

8. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, 

w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich uprawnionym osobom trzecim 

lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

zapobiegania utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.  

9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres:  

a. obowiązywania Umowy zawartej z Akademią Pływania Żabik, a po jej 

zakończeniu – w związku z obowiązkiem prawnym Akademii Pływania Żabik 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w 

szczególności – przechowywania dokumentów księgowych),  

b. niezbędnym do dochodzenia roszczeń przez Akademię Pływania Żabik w 

związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami 

kierowanymi wobec Akademii Pływania Żabik, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia 

roszczeń określonych w przepisach prawa,  

10. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Uczestników podmiotom, 

które uczestniczą w wykonywaniu Umowy przez Akademię Pływania Żabik i 

wspierają ją w świadczeniu objętych nią usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom 

świadczącym usługi płatnicze, związane z rezerwacją terminów zajęć objętych 

Umową, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom 

informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy 

będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Administratora celach.  

11. Uczestnikowi, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje:  

a. prawo dostępu do swoich danych,  

b. prawo do sprostowania swoich danych,  

c. prawo usunięcia danych,  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora,  



f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,  

12. W celu realizacji swoich uprawnień Uczestnik może zwrócić się do Administratora 

z żądaniem, poprzez wysłanie go na adres e-mail: zabikakademia@gmail.com 

§ 10  

1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników w granicach wskazanych 

w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za 

Uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe z naruszenia 

przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, regulaminów basenów, na których 

odbywają się zajęcia czy też poleceń instruktorów i obsługi obiektów.  

3. Naruszenie wyżej wymienionych regulacji lub też porządku, dobrych obyczajów oraz 

stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych osób może spowodować usunięcie 

Uczestnika z zajęć oraz basenu. W przypadku usunięcia z zajęć, Uczestnikowi nie 

przysługuje zwrot opłaty.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe 

Uczestników oraz ich opiekunów pozostawione w szatni.  

§ 11  

1. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem zajęć będą 

rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na adres kontaktowy Organizatora.  

2. W zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa.  

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  


