
 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA HAPPY SPORT  
 

1. Postanowienia ogólne 

Przed zawarciem umowy o udziale w zajęciach nauki pływania organizowanej przez Happy Sport Paweł Kapusta z 
siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 6 lok. 7, 02-645 Warszawa zwanej dalej Szkołą Pływania uczestnik Dorosły lub 
Opiekun prawny osoby niepełnoletniej powinien zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pływania oraz z regulaminem 
pływalni, na której odbywają się zajęcia 

 

2. Zapisy i rezerwacja miejsc  

2.1. Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną przez formularz rezerwacyjny znajdujący się na 

stronie  www.happysport.pl   

2.2. W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci w wieku od lat 6, których opiekunowie 

prawni podpisali przed pierwszymi zajęciami oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zajęciach z pływania  

2.3. Zakwalifikowanie uczestnika do grupy dokonywane jest na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku 

2.4. Kursy nauki pływania grupowe organizowane są od września do czerwca w cyklach semestralnych. Szczegółowe 

daty rozpoczęcia i zakończenia kursów podawane są na stronie internetowej www.happysport.pl  

2.4. Kursy indywidualnej nauki pływania organizowane są przez cały rok w cyklach trzymiesięcznych.               

Terminy i harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie z klientem.  

 

3. Płatności  

3.1. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie dokonania wpłaty za semestr na podstawie dostarczonej 
drogą mailową umowy zgłoszenia z wyznaczonym terminem płatności. 

 
3.2. Wpłaty za zajęcia dokonuje z góry za okres zgodny z przedstawionym grafikiem zajęć.  

Wpłaty przyjmowane są przelewem na konto bankowe: 
 HAPPY SPORT Paweł Kapusta, ul. Mahatmy Gandhiego 6 lok. 7, 02-645 Warszawa 

Nr: 32 1050 1025 1000 0022 6647 8524 

3.3. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby dorosłej lub osoby 

niepełnoletniej, w której imieniu płatności dokonuje opiekun prawny lub Rodzic, która nie dokonała płatności w 

wyznaczonym w umowie zgłoszeniu terminie   

3.4. Organizator w przypadku niezebrania się grupy (nie mniej niż 4 osób) zwraca dokonane płatności na konto 

bankowe uczestnika bądź jego opiekuna prawnego. 

 

 

 

 

 

http://www.happysport.pl/
http://www.happysport.pl/


4. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć 

4.1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania 
zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub na życzenie klienta dokonać zwrotu 100 % kwoty 
wpłaconej za odwołane zajęcia. 

4.2. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Nieobecności można odrobić 

wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziome 

zaawansowania i przedziale wiekowym pod warunkiem wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

z instruktorem Szkoły Pływania 

 

4.3. Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć Termin odrabianych zajęć ustala 

instruktor Szkoły Pływania po konsultacji z uczestnikiem/opiekunem prawnym. 

4.4. Zajęcia uznaje się za odwołane w momencie zgłoszenia nieobecności na 24 h przed planowanym 

rozpoczęciem.  

5. Rezygnacja z kursu 

5.1. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć lub też rozwiązania 

grup liczących mniej niż 4 osoby. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania semestru to różnica wynikająca z 

pozostałych do końca semestru godzin zostanie zwrócona uczestnikom lub ich opiekunom prawnym.  

5.2. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a 

wcześniej opłacone lekcje wyłącznie wtedy, kiedy rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie trzeciej 

lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartej lekcji pieniądze nie będą zwracane.   

6. Wyłączenia odpowiedzialności 

6.1. Uczestnicy kursu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Szkole Pływania. 

6.2. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.  

6.3. Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka 

6.4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu Szkoły Pływania oraz regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z 

listy uczestników bez zwracania należności za przepadające zajęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


