
Regulamin indywidualnej Nauki Pływania CS Wilanów 

1. Lekcja indywidualna trwa 30 minut. Klient na kluczyku ma 50 min – 20 min 

jest przewidziane na przebranie się po i przed zajęciami. Za przekroczenie 

czasu, o każdą minutę pobierana jest opłata zgodne z cennikiem. 

2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów CS Wilanów. 

3. Na zajęcia klient zapisuje się telefonicznie na recepcji – zostawiając do 

siebie nr telefonu, imię nazwisko uczestnika, wiek i preferencje dotyczące 

instruktora lub mailowo na: naukaplywania@csw.wilanow.pl lub 

bezpośrednio u instruktora. Następnie kontaktuje się z nim instruktor lub 

koordynator zajęć potwierdzając dzień i godzinę zajęć.  

4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego 

regulaminu oraz pozostałych regulaminów obiektu, a w szczególności 

regulaminu pływalni. 

5. Klient ma możliwość zgodnie z obowiązującym cennikiem wykupić: 

A) wejście jednorazowe, 

B) karnet na dany miesiąc ważny 30 dni od daty pierwszych zajęć –       

10 zł opłata za karnet płatna jednorazowo. 

6. Wartość karnetu odpowiada 4 zajęciom indywidualnym. Klient może 

doładować karnet większą liczbą zajęć niż. 4 w danym miesiącu. 

7. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika który ma wykupiony karnet nie 

stanowi podstawy do zwrotu opłaty lub jej pomniejszenia. 

8. Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności karnetu – min. na ostatnich 

zajęciach, upoważnia do kontynuacji zajęć, gwarantując miejsce w 

dotychczasowym terminie. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona instruktor w 

porozumieniu z klientem chcącym kontynuować zajęcia wyznacza inny  

możliwie dostępny termin. 

9. CS Wilanów zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora lub odwołania 

zajęć w szczególnych przypadkach (nieprzewidziany urlop, choroba, 

wypadek, przerwa techniczna). 

10. Rodzic małoletniego ucznia jest zobowiązany do zostawienia każdorazowo w 

kasie CS Wilanów numeru telefonu, o ile sam nie wchodzi rekreacyjnie na 

basen. 

11. Klient opłacając zajęcia oświadcza iż nie ma  przeciwwskazań zdrowotnych  

do uczestnictwa w zajęciach. 

12. Każdy Klient opłacając zajęcia indywidualnej nauki pływania, akceptuje 

zasady prowadzenia zajęć i zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje 

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów. 
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14. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     

i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych/ danych dziecka przez Dyrektora 

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy, w celu zapisu na zajęcia 

indywidualnej nauki pływania siebie/dziecka w zakresie np.: imię, nazwisko, 

wiek, nr telefonu lub mail. 

15. Centrum Sportu Wilanów, reprezentowane przez Dyrektora, jako 

Administratora danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na 

zajęcia wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć.  

16. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w zajęciach nie jest 

możliwy bez ich podania. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z 

zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony 

danych osobowych.  

17. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i są chronione przed 

nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.  

18. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich 

poprawiania i uzupełniania. 

 

 


