
AQUA AEROBIK – BUDŻET OBYWATELSKI -  PUŁAWY 2020 

REGULAMIN 

1. Podmiotem realizującym projekt jest Miasto Puławy, MOSiR Puławy,  

Akademia-pływania. 

2. Miejsce zajęć: Basen Szkoły Podstawowej nr 10, ul.6. sierpnia 30, Puławy. 

3. Czas trwania zajęć – 45 min.     

4. Zajęcia są realizowane NIEODPŁATNIE.  

5. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

- 3 grupy po  30 osób.  

6. Obowiązują zapisy na zajęcia.  

7. Listę osób tworzymy na cały okres trwania projektu. Zapisy telefonicznie pod 

numerem telefonu – 885 620 820 (jedna osoba może wpisać max. 3 osoby). 

8. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w zajęciach można uczestniczyć tylko 

1x tygodniowo (odstępstwem od tego może być wolne miejsce w grupie). 

9. Dłuższą nieobecność prosimy zgłaszać telefonicznie tel. 885-620-820.  

Przy 2 nieuzasadnionych nieobecnościach (pod rząd) osoba zostaje 

skreślona z listy zajęć, a w jej miejsce zostaje wpisana kolejna nowa osoba  

z listy osób oczekujących. Osoba skreślona z zajęć może się wpisać na listę 

osób oczekujących. 

10. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania 

regulaminu basenu oraz do podpisania regulaminu zajęć, COVID, RODO  

przedstawionego przez „Akademia-pływania” przed pierwszymi zajęciami. 

11. Uczestniczyć w zajęciach mogą tylko osoby zapisane, które podpisały 

regulamin  i nie mają przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach 

ruchowych w wodzie. 

12. Wejście do szatni następuje nie wcześniej niż  5 min przed wyznaczoną 
godziną zajęć. Poruszanie się w obrębie szatni i na basenie TYLKO  
w obuwiu zmiennym i w maseczkach na twarzy. 

13. Wejście do wody następuje punktualnie z rozpoczęciem zajęć na sygnał 
prowadzącego zajęcia. Wchodzenie do wody podczas nieobecności 
prowadzącego jest zabronione. 

14. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW (ubezpieczenie jest 
dobrowolne we własnym zakresie) i nie bierze odpowiedzialności  
za zdarzenia na brzegu basenu, pod prysznicami, w szatni i na korytarzach.  
W trakcie zajęć w basenie uczestnicy są objęci ubezpieczeniem instruktora.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni  

(rzeczy wartościowe prosimy zabierać na nieckę basenową). 

16. W przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od organizatora basen będzie 

nieczynny, zajęcia zostaną przeniesione na inny termin o czym uczestnicy 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

17. Wszelkie spory rozstrzyga organizator. 

 


