
      

Oświadczam,  
że zapisuje uczestnika na zajęcia naukę / doskonalenie pływania w CITYZEN_: 

……………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………………………………………………… 
telefon i adres mailowy uczestnika / opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………………. 
grupa / dzień / godzina 

i akceptuje poniższe zasady uczestnictwa na w/w zajęciach. 

Zapis na kurs odbywa się osobiście / telefonicznie / mailowo: basen @cityzenklub.pl, biuro@cityzenklub.pl. 
Jeśli zapis został dokonany telefonicznie / mailowo wówczas klient zobowiązuje się dostarczyć 
oświadczenie do strefy obsługi klienta bądź przesłać scanem. 

1. Niniejsze zasady dotyczą korzystania z usług pływalni CITYZEN_, przez osoby uczestniczące w kursach 
nauki i doskonalenia pływania obowiązują łącznie z ogólnym regulaminem pływalni. 

2. Klient podczas zakupu usługi zakłada jednorazowo kartę członkowską, którą zobowiązany jest 
zastosować każdorazowo podczas pobierania klucza do szafki. Koszt założenia karty członkowskiej / 
duplikatu wynosi 10 zł i jest bezzwrotny. 

3. Uczestnictwo w kursie jest możliwe po uprzednim wykupieniu karnetu na wybraną grupę, na dany dzień  
i godzinę przez uczestnika / opiekuna prawnego. 

4. W ramach wykupionego karnetu zostaje określona liczba zajęć oraz okres, w którym uczestnik 
zobowiązany jest z nich skorzystać - *tabela płatności.  
PO UPŁYWIE TEGO TERMINU KARNET WYGASA. 

5. Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 osób. Przy braku minimalnej ilości, 8 osób, grupa nie zostanie 
utworzona. 

6. Zajęcia danej grupy odbywają się zasadniczo raz w tygodniu. Dni wolne od zajęć zostały uwzględnione w 
cenniku usług. Terminy, w których nie odbywają się kursy: 1.11; 11.11; 24.12-26.12; 31.12.2021; 1.01; 
6.01; 17-30.01; 17.04-18.04; 1.05-3.05; 16.06.2022 

7. Nieobecności klienta na zajęciach można odrabiać poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy o tym 
samym lub zbliżonym poziomie zaawansowania lub poprzez indywidualne korzystanie z pływalni. Chęć 
odrabiania należy zgłosić w strefie obsługi klienta osobiście, telefonicznie lub mailowo. Uczestnik może 
odrabiać zajęcia tylko i wyłącznie do momentu ważności wykupionego karnetu.  
ODRABIANIE ZAJĘĆ NA W/W ZASADACH JEST JEDYNĄ FORMĄ ROZLICZENIA 
NIEOBECNOŚCI. Wyjątek stanowi długotrwałe leczenie lub pobyt w szpitalu - fakt ten należy 
niezwłocznie zgłosić w strefie obsługi klienta osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

8. Nieopłacenie usługi na ostatni dzień rezerwacji (trwa 2 tygodnie od momentu zapisu) lub ważności 
karnetu I semestru może spowodować utratę miejsca w danej grupie. 



      
9. Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 45 minut. Każdy uczestnik zobowiązany jest opuścić nieckę 

basenową po zakończonych zajęciach - sygnał dźwiękowy. Uczestnik wchodzi do szatni 15 MINUT 
przed zajęciami i w tym samym czasie zobowiązany jest ją opuścić po zajęciach. 

10. Z szatni rodzinnej może korzystać RODZIC Z DZIECKIEM DO 6 ROKU ŻYCIA. Dzieci powyżej 
tego wieku przebierają się samodzielnie w szatniach odpowiednio chłopięcej i dziewczęcej. 

11. Na obiekcie obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz filmowania. Wyjątek stanowi lekcja pokazowa, która 
odbywa się raz w semestrze. Termin, zostaje podany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

12. Uczestnik / opiekun zapewnia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usługi. 
13. Na niecce basenowej może przebywać tylko uczestnik, ratownik i instruktor prowadzący. Rodzic / 

opiekun może obserwować zajęcia z trybun. 
14. Odpowiedzialność za uczestnika przejmuje instruktor z momentem rozpoczęcia zajęć. Uczestnik jest 

zobowiązany do współpracy z instruktorem. 
15.W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczestników zajęć, klucze do szafek nie należy udostępniać 

osobom trzecim. Odradza się przynoszenia na zajęcia mienia o znacznej wartości. 
 
*Tabela płatności 

Powyższe zasady akceptuję 

……………………………………………………………………………………. 
data, czytelny podpis uczestnika / opiekuna osoby niepełnoletniej 

Administratorem Twoich danych osobowych jest AKMB sp. z o.o. z siedzibą w Sierosławiu (62-080), 
poczta Tarnowo Podgórne, przy ul. Tenisowej 32 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000467480 z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 zł, NIP 
7811885711, REGON 302469631. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod 
numerem telefonu +48 725 355 310 albo pisząc maila na adres biuro@cityzenklub.pl. 
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