
 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ NURKOWYCH 

Niniejszy Regulamin Zajęć Nurkowych, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, 

zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach nurkowych organizowanych przez  

Szkołę Nurkowania dla Dzieci AQUAnauci, zwaną dalej „Organizatorem”, prowadzonym przez 

Michała Braszak i Sabinę Żak, zwanymi dalej „Instruktorami”. 

§ 1. 

Ogólne warunki uczestnictwa 

1. Zajęcia prowadzone są odpłatnie. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej: 

www.aquanauci.pl. 

2. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej próbie nurkowania jest: 

 Wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenia PADI Seal Team wraz ze zgodą 

RODO i przesłanie podpisanych dokumentów na skrzynkę e-mail: kontakt@aquanauci.pl. 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć na bezpłatne zajęcia. 

3. Warunkiem uczestnictwa w cyklicznych zajęciach jest: 

 Uiszczenie bezzwrotnej wpłaty wpisowego za pierwsze zajęcia nurkowe przelewem 

tradycyjnym lub przelewem blik na telefon. Szczegóły dostępne w zakładce „Kontakt  

i zapisy” na stronie internetowej: www.aquanauci.pl. Pozostałą kwotę za pierwszy miesiąc 

zajęć należy opłacić gotówką na basenie przy kolejnym spotkaniu. 

 Uiszczanie opłaty gotówką w systemie abonamentowym (1 miesiąc z góry) na pierwszych 

zajęciach w każdym miesiącu. Jeżeli uczestnik nie zjawi się na zajęciach należy dokonać 

przelewu tradycyjnego lub przelewu blik na telefon. 

Nieuregulowanie ww. opłat uznawane jest za rezygnację i powoduje wykreślenie dziecka z listy 

uczestników. 

4. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice, 

którzy mają wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, powinni skonsultować się z lekarzem  

w celu wykluczenia przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nurkowych. 

5. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności w ciągu jednego miesiąca, w terminie 

zaproponowanym przez Organizatora. Warunkiem jest poinformowanie o nieobecności dziecka 

przed godz. 18:
00

 w dzień poprzedzający zaplanowane zajęcia nurkowe.  
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6. W przypadku poinformowania o nieobecności po godz. 18:
00

 w dzień poprzedzający zaplanowane 

zajęcia nurkowe, nie gwarantujemy możliwości ich odrobienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Organizator w miarę możliwości logistycznych. 

7. Odrobienie więcej niż jednej nieobecności wiąże się z dodatkową opłatą. 

8. W przypadku niepowiadomienia Organizatora o nieobecności dziecka na zajęciach są one 

uznawane za odbyte i nie ma możliwości ich odrobienia. 

9. W przypadku zdarzeń losowych, decyzję co do możliwości odrobienia zajęć w późniejszym 

terminie podejmuje Organizator, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy. 

10. W przypadku poważnej choroby Uczestnika (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, 

rekonwalescencja, komplikacje poszczepienne, itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa 

w zajęciach. 

§ 2. 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne przybycie na zajęcia. Decyzję o możliwości 

uczestniczenia w zajęciach spóźnionego Uczestnika podejmuje Organizator. 

2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 

Instruktora. 

3. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, 

bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników, Instruktor ma prawo do wyciągnięcia wobec niego 

konsekwencji obejmujących zakaz uczestnictwa w danych zajęciach, aż do usunięcia z zajęć 

włącznie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli usunięcie z zajęć nastąpiło z jego 

winy. 

4. Uczestnik ma prawo do korzystania ze sprzętu nurkowego będącego w posiadaniu Organizatora 

wyłącznie pod nadzorem Instruktora. 

5. Uczestnika obowiązuje dbałość o udostępniany sprzęt nurkowy. Za wszelkie szkody powstałe  

z winy Uczestnika odpowiedzialność ponosi jego rodzic/opiekun prawny. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia 

Uczestnika, wynikające z uczestnictwa w zajęciach. 

7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Organizatora oraz Regulaminu basenu, 

na którym odbywają się zajęcia. 

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne, nieujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o ewentualnej zmianie Regulaminu. 


