Regulamin Szkółki Pływackiej KoFiSport
1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
działalność w zakresie upowszechniania zagadnień kultury fizycznej
działalność w zakresie nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży
rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi w szczególności pływaniem
organizowanie wyjazdów na obozy letnie, zimowe oraz zawody sportowe i szeroko
rozumiane współzawodnictwo na zasadach fair-play
5. kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań w sytuacjach trudnych,
wynikających ze współzawodnictwa oraz interakcji społecznych zachodzących
w grupie.
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2. SPRAWY PORZĄDKOWE
1. organizatorem zajęć jest Spółdzielnia Socjalna KoFiSport, Kamil Karpik
2. zajęcia odbywają się w Parku Wodnym działającym przy MOSiR w Łomży
3. zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości
publicznej
4. zajęcia odbywają się w grupach, których liczba dzieci nie przekracza 15 osób na torze
5. zajęcia mają charakter etapowy. Są podzielone na semestry (I,II) i trwają od miesiąca
września do miesiąca czerwca następnego roku.
6. zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska według własnego
programu nauczania
7. za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za
bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za
bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta,
8. uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Parku Wodnego w
Łomży
9. każdy uczestnik przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zobowiązany jest dostarczyć
deklarację uczestnictwa w zajęciach.
3. PŁATNOŚCI
1. płatności za szkolenie dokonuje się w systemie miesięcznym z góry, umownie
terminem wpłaty jest dzień rozpoczęcia pierwszych zajęć szkółki pływackiej w danym
semestrze.
2. nie przewiduje się zwrotu kosztów za nieobecności, w przypadku nieobecności istnieje
możliwość odrobienia zajęć w innej grupie pod warunkiem wolnych miejsc i
zbliżonym poziomie zaawansowania.
3. wysokość opłat podana jest stała i jest podana do wiadomości publicznej
4. dopuszcza się zniżki dla rodzeństwa oraz akcje rabatowe i promocyjne. Informacje
dotyczące zniżek organizator przedstawi do wiadomości zainteresowanych na stronie
internetowej szkółki,
5. płatności dokonuje się na wskazany rachunek bankowy, przed zajęciami szkółki
pływackiej lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w Gabinecie Kosmetyki
i Fizjoterapii KoFiSport ul. Zawadzka 59 tel: 515-915-960
6. w przypadku absencji dziecka spowodowanego chorobą lub zdarzeniem losowym i
nieobecności powyżej 50% w miesiącu-obowiązuje opłata stała 65zł za utrzymanie
miejsca w grupie.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. każdy członek szkółki pływackiej KoFiSport może zrezygnować z zajęć z okresem
miesięcznego wypowiedzenia; osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich
rozliczeń finansowych na prośbę organizatora zajęć
2. nieobecności powyżej 100% zajęć bez wniesienie opłaty utrzymującej miejsce w
grupie skutkują skreśleniem uczestnika z zajęć i w przypadku braku miejsc mogą
uniemożliwić dalszą kontynuację nauki pływania
3. Przy liczbie uczestników zajęć poniżej 8 osób organizator dopuszcza się łączenie grup
w celu utrzymania cyklu szkolenia.
4. Na terenie Parku Wodnego MOSiR Łomża obowiązuje Regulamin Parku Wodnego
MOSIR Łomża

________________________________________________________________
Instruktor : Kamil Karpik 664 095 152 (jeżeli nie odbieram tel proszę o SMS)
Data rozpoczęcia zajęć:…………………………….. (termin płatności)
Konto bankowe:
Spółdzielnia Socjalna KoFiSport
Ul. Niemcewicza 1/71
18-400 Łomża
PKO BP :73 1020 1332 0000 1302 0890 6341
Tytuł wpłaty:
Imię nazwisko dziecka/dzień tygodnia i godzina zajęć/Opłata za okres: „np.: 15.09-15.10.2015”
Dopiski na końcu tytułu przelewu z tytułu zniżek. :
Karta dużej rodziny – „KDR -10%”; Rodzeństwo -„RODZ -15%”; „KDR+RODZ-20%”
Podaną zniżkę należy uwzględnić przy przelewie od kwoty bazowej np.:
130zł – (130x10%)=117zł
__________________________________________________________________________________
Każdy rodzic dostaje stały upust -10% na pozostałe zabiegi w tym:
-usługi kosmetyczne
-usługi fizjoterapeutyczne
-rehabilitacja dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wad postawy ciała
- gabinet edukacji i terapii dzieci i młodzieży ( m.in. rozwiązywanie trudności wychowawczych,
szkolnych, w tym: nauka czytania i pisania oraz inne; szczegóły wkrótce na stronie)
Zapraszamy. Zespół KoFiSport www.kofisport.pl

