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1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z lekcji nauki pływania w szkole Hello – Sport 

2. Zapisów na naukę pływania można dokonać drogą mailową pisząc na adres 

info@hellosport.pl lub telefonicznie Krzysztof – 600480681 , Andrzej – 503024716  

3. Po ustaleniu terminu zajęć uczestnik/opiekun musi zarejestrować się poprzez formularz 

rejestracyjny w systemie Active Now. Link: https://hello-sport.pl/zapisy/ 

4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości 

zgodnej z obowiązującym cennikiem, który znajduje się na stronie https://hello-sport.pl/ 

szkola-plywania/ 

5. Płatności dokonuje się w trzech ratach w ciągu semestru. 

6. Płatności należy dokonać na konto nr : 16 1140 2004 0000 3102 7656 6038 z tytułem 

przelewu: Imię i Nazwisko (uczestnika kursu), dzień zajęć, nazwa pływalni. 

7. Podczas dołączenia do kursu w trakcie semestru cena maleje o liczbę odbytych już zajęć. 

8. Zajęcia grupowe odbywają się według harmonogramu zamieszczonego na stronie https:// 

hello-sport.pl/szkola-plywania/ 

9. W cenę zajęć grupowych wliczona jest opłata za wejście na pływalnię dla kursanta 

10. O ile zostanie to zgłoszone w ciągu 7 dni od zaksięgowania należności, istnieje możliwość 

otrzymania faktury za zajęcia. . Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania faktury niezwłocznie 

po dokonaniu przelewu drogą mailową lub telefonicznie. 

11. Wejście na pływalnię następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć 

12. Uczestnicy zajęć 30 minutowych mają opłacony czas 60 minut od momentu przekroczenia 

bramki do wyjścia poza nie. 

13. Po przekroczeniu 60 minut pływalnia naliczy opłatę według cennika pływalni. Dopłatę 

należy uregulować na kasie pływalni. 

14. Grupy nauki pływania liczą maksymalnie 7 osób. 

15. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. 

16. Nieobecności można odrobić w innym terminie jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w 

systemie Active Now najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. 

17. Na odrabianie zajęć opiekun/uczestnik rejestruje się poprzez system Active Now 

18. Zajęcia można odrabiać tylko przy aktywnym karnecie. Po rezygnacji z zajęć nieodbytych 

wcześniej lekcji nie można odrobić. 

19. W sytuacji odwołania zajęć przez organizatora opłata za zajęcia zostanie odliczona w 

kolejnej płatności. 

20. Nieodrobione lekcje nie przechodzą na kolejny semestr. 

21. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w 

szatni i na pływalni. 

22. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć nie mogą przebywać na terenie hali basenowej 

jeżeli nie korzystają z pływalni 

23. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

24. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Szkoły Pływania Hello - Sport oraz regulaminu 

pływalni na której odbywają się zajęcia, mogą zostać skreślone z listy uczestników bez 

zwracania należności za zajęcia. 
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25. Rodzic/opiekun w momencie zapisu dziecka na zajęcia oświadcza, że stan zdrowia dziecka 

jest odpowiedni do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania. 

26. Zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednim lekarzem w celu potwierdzenia stanu 

zdrowia. 

27. Uczestnik musi być wyposażony w strój pływacki zgodny z regulaminem pływalni 

28. Zapisując dziecko na zajęcia wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, 

uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych uczestników , na 

utrwalanie wizerunku uczestników podczas zajęć dla potrzeb prawidłowej realizacji ofert 

oraz w celach marketingowych przez firmę Hello – Sport. Materiały nie mogą być 

sprzedawane. 

29. W sprawach nieuregulowanych niemniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

organizator zajęć. 

 


