REGULAMIN
Zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania
POWER SWIM Mateusz Pałczyński w roku szkolnym 2021/2022
Oferta szkoły: pływanie dla niemowląt „AQUA BOBAS”, nauka i doskonalenie pływania,
poprawa techniki stylów pływackich, przygotowanie do zawodów oraz ćwiczenia
korekcyjne i rehabilitacyjne, a także Aqua Aerobik oraz Aqua ZUMBA.
Oferta przeznaczona jest dla niemowlaków, dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.
2.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Szkole Pływania POWER
SWIM Mateusz Pałczyński zwanej dalej „POWER SWIM”
Organizatorem zajęć pływanie dla niemowląt „AQUA BOBAS”,
nauki i doskonalenia pływania, poprawy techniki stylów pływackich, przygotowania
do zawodów oraz ćwiczeń korekcyjnych i rehabilitacyjnych, a także Aqua Aerobik
oraz Aqua ZUMBA jest Mateusz Pałczyński prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą: POWER SWIM Mateusz Pałczyński z siedzibą przy ul. Ku Wiatrakom
7/231, 85-856 Bydgoszcz NIP: 876-23-63-998, REGON: 381861327 zwany dalej
„POWER SWIM”.
Do korzystania z usług POWER SWIM upoważnione są osoby,
które przed rozpoczęciem zajęć dokonały opłaty za dane zajęcia przelewem na
konto POWER SWIM.
Użytkownicy Pływalni z których usług korzysta POWER SWIM zobowiązani są
do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu poszczególnych Pływalni.
Szkoła POWER SWIM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym Regulaminie.

II. PŁATNOŚCI
1. Odpłatność za korzystanie z oferty POWER SWIM reguluje cennik zamieszczony
na stronie www.power-swim.pl.
2. Zakup zajęć indywidualnych oraz karnetów odbywa się poprzez system ActiveNow
(naukę pływania, aqua aerobik).
3. Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność, o ile zostanie
to zgłoszone w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe
oraz gdy płatność zostanie zaksięgowana na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia
płatności.
4. Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do opłacenia zajęć przed ich rozpoczęciem.
5. Opłacając kurs nauki pływania, kursant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów
związanych z wejściem na basen tj. rezerwacją toru czy opłatą za instruktora/trenera.
W przypadku zajęć indywidualnych warunki ustalane są osobno/indywidualnie
z każdym klientem.
6. Opłaty za kolejne miesiące należy realizować najpóźniej 2 dni przed zajęciami.
Jeżeli opiekun/uczestnik dokona wpłaty w dniu zajęć to konieczne jest okazanie
potwierdzenia przelewu.
7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania danego miesiąca, kwota za zajęcia
nie zostaje zwrócona.
8. W przypadku nieopłacenia kontynuacji zajęć, POWER SWIM nie gwarantuje miejsca
w dotychczasowej grupie.

III. ZASADY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się, przez wysłanie
formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.power-swim.pl
oraz dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem
na stronie internetowej www.power-swim.pl. Umiejętności pływackie zgłoszonej osoby,
podane w formularzu, są weryfikowane na pierwszych opłaconych zajęciach.
W przypadku braku umiejętności oceniany jest poziom oswojenia z wodą.
Po zajęciach sprawdzających uczestnicy zostają zakwalifikowani do grupy
o odpowiednim poziomie zaawansowania.
2. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym miesiącu wg harmonogramu
zajęć, a nabywanego w trakcie trwania miesiąca jest pomniejszana o wartość zajęć,
które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach
przed lub w momencie rozpoczęcia miesiąca i nie pojawiły się na nich.
3. Rodzic lub opiekun wypełniający formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
www.power-swim.pl (zakładka zapisy online) w imieniu dziecka lub osoba dorosła
wypełniająca formularz w swoim imieniu, są zobowiązani do złożenia oświadczenia
zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym mówiącym, że uczestnik zgłoszony
do zajęć nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach
na pływalni. W wypadku zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych rodzic lub opiekun
dziecka lub osoba dorosła biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan
zdrowia dziecka lub swój podczas zajęć.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przez osoby chcące kontynuować naukę
jest wykupienie karnetu przed pierwszymi zajęciami w kolejnym miesiącu według
obowiązującego cennika.
5. W przypadku nowych uczestników chcących wykupić karnet istnieje możliwość
dokonania opłaty jednorazowej za zajęcia sprawdzające, ale tylko na pierwszej lekcji
(cennik na stronie www.power-swim.pl), a uczestnictwo w kolejnej (drugiej) lekcji
wymaga dokonania zakupu karnetu.
6. Brak opłaty za karnet w określonym terminie, zobowiązuje uczestnika
do niezwłocznego opłacenia karnetu.
7. Uczestnik każdego kursu ma pierwszeństwo przydziału do grupy w przypadku
kontynuacji nauki lub doskonalenia pływania.
8. POWER SWIM zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej
ilości osób w grupie oraz zamiany trenera dla danej grupy.
9. Każdy Uczestnik zajęć otrzymuje dostęp do systemu ActiveNow
(https://app.activenow.pl), za pośrednictwem którego może dokonywać
m.in.: opłat za zajęcia oraz rezerwacji terminów zajęć, a także zgłaszać nieobecność
oraz wybrać grupę na odrobienie opłaconych wcześniej zajęć jak i również rezerwacji
terminów indywidualnych zajęć nauki pływania.
10. Odwołanie uczestnictwa w zajęciach musi nastąpić najpóźniej na 4 godziny przed
zajęciami poprzez funkcję “zgłoszenie nieobecności” w systemie ActiveNow.
Nieodwołanie zajęć w terminie, o którym mowa zobowiązuje Uczestnika do pokrycia
pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym cennikiem.
11. W przypadku odwołania zajęć w terminie, o którym mowa powyżej,
Uczestnik ma prawo ich odrobienia zajęć na następujących zasadach:
a) każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia do 10 zajęć w roku
szkolnym;
b) termin odrabiania zajęć należy zarezerwować w systemie ActiveNow;

c) odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca
po uprzedniej rezerwacji;
d) w przypadku, gdy Uczestnik dokona rezerwacji, celem odrobienia nieobecności
i nie stawi się na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia
tych zajęć
e) zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za nie
zwrot kosztów;
f) nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny miesiąc
z zastrzeżeniem pkt. 11g.
g) w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby
(wymagającej leczenia szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej
zaświadczeniem lekarskim, które uniemożliwiają posiadaczowi karnetu uczestnictwo
w zorganizowanych zajęciach grupowych do końca semestru, istnieje możliwość
zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia może zostać
przeniesiona na kolejny miesiąc. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres
wyliczana jest od momentu otrzymania zgłoszenia o wypadku lub chorobie na adres
e-mail: kontakt@power-swim.pl.
12. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych leżących po stronie
właściciela obiektu (np.: awaria na basenie), POWER SWIM zobowiązuje się
do zrealizowania tych zajęć w innym terminie.
13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub prowadzącego
zajęcia jest zabronione.
14. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników
bez zwracania należności za zajęcia.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUA AEROBIKU
1. W zajęciach aqua aerobiku mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów.
2. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować
o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Podczas ćwiczeń w wodzie obowiązują czepki kąpielowe.
4. Odwołanie zajęć jest niemożliwe lecz uczestnik zajęć może zaprosić inną osobę
w zastępstwie.
V. TRYB I ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Uczestnik (osoba dorosła), rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć ma prawo do
składania reklamacji w zakresie usług świadczonych
przez POWER SWIM w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@power-swim.pl.
lub na adres wskazany do korespondencji listownej.
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
3. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od zaistniałej reklamowanej
sytuacji powoduje utratę przez Usługobiorcę prawa do reklamacji.
4. Reklamacje powinny być przesłane na adres znajdujący się w punkcie 1 w formie
pisemnej (wiadomość mailowa w polu „temat wiadomości” powinna zawierać słowo
„reklamacja”) i powinna zawierać przedmiot reklamacji, uzasadnienie, wskazanie
i opisanie niezbędnych okoliczności oraz oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko,
adres do korespondencji i e-mail).

5. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia reklamacji
przez Usługodawcę.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty
ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana
Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub na adres wskazany
do korespondencji listownej.
7. Usługodawca po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Usługobiorcę o uznaniu
bądź nieuznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca może
według swojego uznania obniżyć lub zwrócić koszt usługi albo zaproponować
inny termin usługi (również na innym obiekcie sportowym). Załatwienie reklamacji
w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
Usługobiorcę na obiekcie sportowym
9. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna Usługodawca nie będzie
realizował punktu 7.
10. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Usługobiorca rezygnuje z korzystania
z prawa potracenia swoich roszczeń z należnościami wobec Usługodawcy.
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ACTIVENOW
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Każdy Użytkownik korzystający z indywidualnej lub grupowej nauki i doskonalenia
pływania oraz z zajęć aqua aerobik ma dostęp do systemu internetowego
ActiveNow uzyskując do niego login i hasło dostępu.
Każdy z Użytkowników, o których mowa w ust. 1 posiada indywidualne, przypisane
tylko do niego konto w ramach systemu ActiveNow, w związku z czym
Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego loginu lub hasła do systemu innym
Użytkownikom lub jakimkolwiek innym osobom.
W systemie ActiveNow Użytkownik uzyskuje informacje o:
zajęciach nauki pływania, w których Użytkownik uczestniczył, uczestniczy
lub będzie uczestniczył;
prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
prowadzonych w ramach Pływalni zajęciach;
ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Użytkownika
lub trenera;
swojej historii wpłat oraz wysokości nadpłaty lub zaległości.
W ramach systemu ActiveNow Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia:
wprowadzanie i modyfikacja danych dotyczących osoby Użytkownika;
przeglądanie oferty zajęć;
zapisywanie się na zajęcia;
zgłaszanie nieobecności na zajęciach;
ustalanie terminów obrabianych zajęć;
kontaktowanie się z trenerami, innymi Użytkownikami oraz osobami prowadzącymi
zajęcia;
uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także
zamknięcia Pływalni.
Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu ActiveNow zgodnie
z jego przeznaczeniem.

6. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
się w szczególności:
•
przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach
systemu,
•
nagminnego zapisywania się i jednoczesnego wypisywania się z zapisanych zajęć,
•
wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości
przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
(RODO)
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usług nauki
i doskonalenia pływania, pływania rekreacyjnego lub Aqua Aerobiku, na podstawie
biletów jednorazowych i karnetów miesięcznych, jest Mateusz Pałczyński
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: POWER SWIM Mateusz Pałczyński,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
której główne miejsce wykonywania znajduje się w Bydgoszczy (85-856)
przy ul. Ku Wiatrakom 7/231, NIP: 8762363998, zwany dalej: Administratorem.
2. Szkoła POWER SWIM przetwarza dane Użytkowników powierzone
jej przez Usługodawców na podstawie zaakceptowanego regulaminu POWER
SWIM w systemie systemie ActiveNow.
3. Inspektorem ochrony danych jest Mateusz Pałczyński adres e-mail
kontakt@power-swim.pl. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik
może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adres
kontakt@power-swim.pl.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest akceptacja
regulaminu POWER SWIM. Podanie danych osobowych w systemie ActiveNow
jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje, że świadczenie usług nie
będzie możliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, POWER SWIM może
wymagać od Użytkownika podania innych niezbędnych danych.
Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie
w następujących celach:
a) związanych z prowadzeniem systemu oraz świadczeniem usług, a także ich
rozliczeniem (w tym wystawianiem faktur) oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków
oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania Uczestnika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b),
c) lub f). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwanego dalej: RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na POWER SWIM
wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed
roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu POWER
SWIM, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f)
RODO).
6. Jeśli Użytkownik zapozna się z regulaminem i wyrazi zgodę POWER SWIM
przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) RODO)
7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe uzyskane od Użytkownika: imię
(imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie
i z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.
9. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych
osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym
osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych,
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
a) od rozpoczęcia zajęć i akceptacji regulaminu POWER SWIM oraz usunięte
z systemu ActiveNow po rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych
przez POWER SWIM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez POWER SWIM
w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami
kierowanymi wobec POWER SWIM, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
11. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Użytkownika podmiotom,
które uczestniczą w wykonywaniu regulaminu przez POWER SWIM i wspierają ją
w świadczeniu objętych nią usług drogą elektroniczną, tj. podmiotom świadczącym
usługi płatnicze, związane z rezerwacją terminów zajęć objętych regulaminem,
doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom
informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym,
którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Administratora
celach, o których mowa w ust. 5 powyżej.
12. Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

14. Użytkownik, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa powyżej, może
zwrócić się do Administratora z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres
e-mail: kontakt@power-swim.pl
Przy czym, aby mieć pewność, że Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku
Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu
uwierzytelnić Użytkownika.
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. POWER SWIM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty pozostawione
w szatni oraz na terenie niecki basenu, a także za szkody wyrządzone przez Uczestnika
kursu na którym obiekcie odbywają się zajęcia.
2. Za bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice, bezpieczne
dojście i powrót z basenu) odpowiadają rodzice/opiekunowie.
2. Pozostałe informacje oraz aktualności POWER SWIM zawarte
są na stronie www.facebook.com/powerswimbyd oraz www.power-swim.pl
3. Wnosząc opłatę za kurs nauki pływania oraz zajęć aqua aerobik organizowany
przez POWER SWIM uczestnik/opiekun prawny deklaruje, iż zapoznał się
z treścią powyższego regulaminu, w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się
do przestrzegania warunków w nim zawartych.

