Kryta Pływalnia Sportowo - Rekreacyjna
w Bolesławcu Sp. z o.o.
59-700 Bolesławiec pl. Ks. J. Popiełuszki 1

REGULAMIN NAUKI I DOSKONALENIA
PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH
W BOLESŁAWIECKIM PARKU WODNYM ORKA

Organizatorem zajęć jest Bolesławiecki Park Wodny Orka.
Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie do 30 osób.
Zajęcia prowadzi instruktor według własnego programu.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej.
Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest karnet miesięczny zakupiony przed rozpoczęciem
pierwszych zajęć w danym miesiącu lub bilet jednorazowego wstępu (zakup bezpośrednio
przed zajęciami) – stawki według cennika.
6. Cena wstępu na basen obejmuje 70 – minutowy pobyt, w tym: 45 minut lekcji nauki
i doskonalenia pływania oraz 25 minut na przebranie i rozliczenie się w kasie wyjściowej
(wyjątkowo przedłużony czas dla uczestników pływania dla dorosłych).
7. Wejście przez bramkę do szatni rozpoczyna się najwcześniej o godz. 1950(od momentu
przejścia przez bramkę wejściową rozpoczyna się odliczanie czasu).
8. Po przekroczeniu czasu (70 min.) następuje dopłata według obowiązującego cennika.
9. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o godz. 2000 , a kończą o godz. 2045(wyjście do szatni).
10. Zajęcia dla osób początkujących odbywają się w basenie rekreacyjnym, a doskonalenie
pływania w basenie sportowym.
11. W przypadku nieobecności uczestnika podczas zajęć grupowych nie ma możliwości ich
odrobienia – lekcja przepada. Niewykorzystane zajęcia pozostające na karnecie są do
wykorzystania przez dowolną osobę jako indywidualne wejście na basen bez instruktora na
1h, według pkt 7 regulaminu ogólnego pływalni (termin wykorzystania do końca następnego
miesiąca od daty zakupu karnetu).
12. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie Pływalni, kurs
zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
13. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione
w szatni oraz na terenie basenu.
14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnego regulaminu krytej pływalni
w Bolesławcu (regulamin dostępny w holu pływalni lub na stronie www.orkaboleslawiec.pl).
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