
REGULAMIN  
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA  

Klubu Sportowego Delfin Gdynia 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: 

- wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego z oświadczeniami wynikającymi z  RODO. 

- zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz ze Statutem Klubu Sportowego Delfin 

Gdynia umieszczonym m.in. na stronie internetowej www.delfin.gdynia.pl 

- opłacenie zajęć wg obowiązującego cennika. 
 

2.  Wszystkich uczestników zajęć Klubu Sportowego Delfin Gdynia obowiązuje Regulamin 

Pływalni lub innego obiektu, w którym odbywają się zajęcia, a w szczególności: 

- zmiana obuwia na klapki przed wejściem na obiekt,  

- posiadanie worka/siatki na buty 

- obowiązkowa kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody. 

Ponadto na obiektach na większości obiektach obowiązuje: 

-  nakaz używania czepków pływackich,  

-  zakaz przebywania na terenie niecki basenu osób nie uczestniczących bezpośrednio w 

zajęciach np. rodziców, którzy chcą sobie tylko popatrzeć na przebieg zajęć, 

(taka możliwość istnieje na basenie w Hotelu Mercure Gdynia) 
 

3. Uczestnicy zajęć zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania i w miarę 

czynionych postępów będą indywidualnie awansowani do wyższych grup. 

 

4. Każdy uczestnik zajęć jest zarejestrowany w dzienniku elektronicznym i logując się na 

swoim profilu może kontrolować płatności i obecności a w szczególności odwoływać zajęcia 

i zapisywać się na ich odrabianie. 

 

5. OPŁATY za zajęcia dokonywane są z góry wg obowiązującego cennika. We wrześniu 

możliwe jest rozliczenie miesięczne zaś od października obowiązują karnety semestralne lub 

opłaty za lekcje pojedyncze. Opłaty można dokonywać gotówką lub na konto bankowe klubu:  

Pekao B.P.   18 1440 1026 0000 0000 0655 1467 
 

6. W przypadku NIEOBECNOŚCI na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Nieobecność na 

zajęciach należy zgłosić w dzienniku elektronicznym na min. 8 godzin przed ich 

rozpoczęciem. Nieobecności niezgłoszone nie mogą być odrabiane. W przypadku 

długotrwałej choroby istnieje możliwość zamiany karnetu na mniejszy lub rozliczenia wg 

stawki jak za pojedyncze wejścia.  

 

7. ODRABIANIE jest możliwe jedynie po uprzednim terminowym odwołaniu jakiejś 

obecności i zapisaniu się w dzienniku elektronicznym na odrabianie. Osoby, które nie zapiszą 

się na odrabianie, mogą być niewpuszczone na zajęcia lub poniosą dodatkową opłatę wartości  

biletu wstępu na basen (min. 10 zł). Odrabianie jest możliwe tylko w czasie trwania bieżącego 

semestru. Zajęcia niewykorzystane nie „przechodzą” na kolejny semestr . 

Grupy sportowe nie mają możliwości odrabiania treningów. 
 

7. Zajęcia, które nie odbędą się z winy DELFINA lub Pływalni będzie można odrobić  lub 

równowartość za te zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny semestr.  

 

8. Aktualne informacje o wszystkich imprezach towarzyszących (Dzień Dziecka, zawody 

pływackie, lekcje pokazowe,  propozycje obozów zimowych i letnich) będą umieszczanie na 

stronie internetowej www.delfin.gdynia.pl oraz przesyłane pocztą na adres podany w 

Formularzu zgłoszeniowym lub rozdawane w formie ulotek na zajęciach. 
 

9. Klub Sportowy Delfin Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu. 
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