
WARUNKI UCZESTNICTWA 
REGULAMIN 

§ 1.  ZAWARCIE UMOWY 
 Zawarcie umowy na udziału w kursie nauki pływania organizowanym przez SWIMMING CHALLENGE SŁAWOMIR KUCZKO 
następuje elektronicznie poprzez:  

1. Zapoznaniu się z oferta umieszczoną na stronie internetowej swimmingchallenge.pl zakładka szkoła pływania. 
2. Wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej. 
3. Potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora. 
4. Zapisanie uczestnika na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 2.  WARUNKI OGÓLNE 
1. Zajęcia organizowane są przez Swimming Challenge Sławomir Kuczko, z siedzibą przy ulicy Ogrodniczej 17, 51-180 

Szymanów, NIP: 669-229-00-39.   
2. Zajęcia odbywają się na pływalni Szkoły Podstawowej nr 50 przy ulicy Czeskiej 38 we Wrocławiu. 
3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Swimming Challenge School, w obecności dyżurującego ratownika WOPR. 
4. Przed przystąpieniem do zajęć należy skontaktować się z Swimming Challenge School. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na 

stronie internetowej Organizatora. 
6.  Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Organizatora usług uczestnicy zajęć mogą przesyłać na adres e-mail 

Organizatora. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. 
7.  W zakresie nie unormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

§ 3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
1. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik / opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni w Szkole 

Podstawowej nr 50 we Wrocławiu oraz jego przestrzegania.  
2. Zajęcia odbywają się w godzinach i grupach zgodnych z grafikiem zajęć Swimming Challenge School.  
3. Uczestnicy zajęć dopasowywani są do grup zajęciowych na podstawie wieku oraz posiadanych umiejętności pływackich. 

Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zasugerowania zmiany grupy. 
4. Akceptując regulamin uczestnik / opiekun oświadcza, że uczestnik zajęć nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych, które 

uniemożliwiają, bądź ograniczają mu uczestnictwo w zajęciach sportowych. O wszystkich ewentualnych 
przeciwwskazaniach uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktorów i ratowników. W przypadku niestosowania się 
uczestnika do poleceń, organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego uczestnika z zajęć. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania prywatnego sprzętu do zajęć na basenie (stroju do pływania, ręcznika, 
klapków, czepka, okularków) 

7. Opiekun odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swoich dzieci przed oraz po zakończeniu zajęć. Opiekun może wejść do 
szatni przed oraz po zajęciach, by pomóc dzieciom w przebraniu się. 

§ 4. OPŁATY 
1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne 
2. Opłata za zajęcia dokonywana jest z góry przez uczestnika / opiekuna. Opłata dokonywana jest w formie przelewu na 

rachunek: 
Swimming Challenge Sławomir Kuczko  
26 1050 1025 1000 0092 0922 6084 (ING) 
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ul. Ogrodnicza 17, 51-180 Szymanów 
Tytułem: „imię i nazwisko uczestnika zajęć” 

3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania potwierdzenia dokonania przelewu. 
4. Swimming Challenge nie zwraca wpłaconych środków za nieobecności uczestnika w opłaconych zajęciach. 

§ 5. NIEOBECNOŚCI 
I. Zajęcia grupowe: 

1. Dopuszczane są 2 nieobecności w ramach jednego semestru. Każde kolejne nieobecności będą odliczane od kursu 
bez możliwości odrobienia zajęć. 

2. O nieobecności należy poinformować Organizatora wyłącznie wysyłając SMS na numer telefonu +48 509 092 805 
najpóźniej na 6 godzin przez zajęciami. 

3. W przypadku nieotrzymania informacji o nieobecności uczestnika na zajęciach lub niedotrzymaniu 6-godzinnego 
terminu (§5 pkt.2) zajęcia zostają odliczone od kursu bez możliwości odrobienia zajęć. 

§ 6. ODBRANIENIE ZAJĘĆ 
1. W przypadku spełnienia przez uczestnika wymogów dotyczących poinformowania o nieobecności uczestnik ma 

prawo do odrobienia zajęć. 
2. Zapisy na odrabianie zajęć możliwe są tylko i wyłącznie po kontakcie z Organizatorem oraz tylko i wyłącznie w 

przypadku wolnych miejsc w grupach. 
3. Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w terminie do 2 miesięcy po usprawiedliwionej nieobecności, po tym okresie 

możliwość odrobienia zajęć przepada bezpowrotnie. 
4. W przypadku niestawienia się na wybrany termin odrabiania zajęć możliwość odrobienia zajęć przepada bezpowrotnie. 

§ 7. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 
1. Uczestnik / opiekun  zobowiązany jest do poinformowania Swimming Challenge School o rezygnacji z zajęć w drodze 

jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres mailowy lub doręczonego osobiście. (wzór oświadczenia do 
pobrania ze strony interetowej www.swimmingchallenge.pl/szkola-plywania) 

2. Uczestnik/ opiekun otrzyma zwrot środków jeżeli rezygnacja została złożona najpóźniej po upływie drugiej lekcji a przed 
rozpoczęciem trzeciej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w późniejszym terminie środki nie będą zwracane. 

3. W przypadku braku informacji o rezygnacji i nieobecności uczestnika na zajęciach przez okres jednego miesiąca trwania 
zajęć, Swimming Challenge School zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z listy zajęć bez możliwości zwrotu 
środków wpłaconych za udział w zajęciach. 

§ 8. SYTUACJE WYJĄTKOWE 
1. Swimming Challenge School nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na obiekcie. 
2. Swimming Challenge School zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym 

uczestników najpóźniej na 24 godziny przed zajęciami.  
3. Swimming Challenge School ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria obiektu, zawody 

sportowe, święto), zmian godzin zajęć, podwyższenia opłat lub łączenia grup. 
4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Swimming Challenge School, uczestnik ma prawo do 

odrobienia straconych zajęć w terminie uzgodnionym z instruktorem. 
5. Swimming Challenge School zastrzega sobie prawo do łączenia grup i zmiany terminu zajęć. W przypadku zbyt małej 

ilości zapisanych uczestników i braku możliwości połączenia grup, zajęcia nauki pływania mogą zostać odwołane. 
Wpłacone przez uczestników środki podlegają wówczas zwrotowi. 
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6. W okresie obowiązywania obostrzeń związanych z SARS-CoV-2 nie ma możliwości odrabiania zajęć, w których uczestnik 
nie wziął udziału. Organizator zajęć nie ma zwraca pieniędzy za zajęcia wsteczne, tj. za zajęcia które się już odbyły, a 
w których uczestnik nie wziął udziału. 

7. W okresie obowiązywania obostrzeń związanych z SARS-CoV-2 opiekun nie ma możliwości wejścia do szatni i na nieckę 
basenową.  

8. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez Swimming Challenge School z przyczyn związanych z pandemią 
SARS-CoV-2 (np. zamknięcie basenu), Uczestnikowi kursu przysługuje przeniesienie zajęć na poczet przyszłych kursów 
organizowanych przez Swimming Challenge School lub zwrot części opłaty wniesionej za kurs w terminie 180 dni od 
rozwiązania umowy (podstawa prawna: art. 15k, art. 15zp i art. 31h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. 
zm.). 

§ 9. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 
5. Uczestnik / opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych 

(zdjęcia, filmy) na profilach społecznościowych oraz stronie internetowej Swimming Challenge School oraz 
Swimming Challenge. 

§ 10. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest firma Swimming Challenge Sławomir Kuczko, z siedzibą przy ulicy Ogrodniczej 

17, 51-180 Szymanów, tel. +48 509 092 805, e-mail: biuro@swimmingchallenge.pl 
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

- kontaktowych 
- utworzenia listy obecności uczestników na zajęcia 

3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: 
- imię i nazwisko uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko opiekuna) 
- numer pesel uczestnika / opiekuna 
- adres zamieszkania uczestnika / opiekuna 
- numer telefonu uczestnika / opiekuna 
- adres e-mail uczestnika / opiekuna 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez 
Swimming Challenge School. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w zajęciach. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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