
REGULAMIN  KURSÓW  NAUKI  I  DOSKONALENIA 

PŁYWANIA  DLA  DZIECI  PROWADZONYCH 

PRZEZ  MORiS   W  CHORZOWIE 

 
1. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30 godz. x  45minut) 

2. Cena 30-to godzinnego kursu nauki pływania wynosi 425,00zł (cena zawiera  23% VAT) 

3. Cena 30-to godzinnego kursu doskonalenia pływania wynosi 455,00zł (cena zawiera 23% VAT) 

- Wpłaty za kurs należy dokonać przed pierwszymi zajęciami 

4. Zapisy na kursy przyjmuje Dział Imprez nr tel. 32 2411 - 111 oraz przez internet na adres  

imprezy@moris.chorzow.pl 

5. Zadaniem kursów jest: 

- na kursach nauki pływania – nauczenie elementarnego pływania stylem dowolnym i grzbietowym 

- na kursach doskonalenia pływania – doskonalenie pływania stylem grzbietowym i dowolnym,  

nauczenie pływania stylem klasycznym i motylkowym. 

6. Wstęp na pływalnię posiadają osoby umyte pod natryskami, ubrane w strój kąpielowy i czepek 

pływacki, które dokonały wpłaty za kurs. 

7. Przed rozpoczęciem kursu uczestnik powinien przedstawić aktualne oświadczenie stanie zdrowia, 

zezwalające na uczestnictwo w zajęciach szkoły  pływania. 

8. W przypadku nie przedstawienia aktualnego oświadczenia o stanie zdrowia, Miejski Ośrodek 

Rekreacji i Sportu w Chorzowie, który jest organizatorem kursów,nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne następstwa złego stanu zdrowia kursanta. 

9. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów za opuszczone zajęcia nauki lub doskonalenia 

pływania. 

10. Zwrot pełnej odpłatności za naukę lub doskonalenie pływania może nastąpić w przypadku 

rezygnacji do 3-ch lekcji (zajęć) tj.: 

- nauka pływania – lekcja”0”,1 i 2,rezygnacja z zajęć musi być  zaopiniowana przez 

instruktora prowadzącego zajęcia lub na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

- doskonalenie pływania – zajęcia 1,2 i 3 tylko na podstawie  zaświadczenia lekarskiego. 

11. Regulamin nie przewiduje możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. 

12. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie  organizatora(np. awaria urządzeń  

basenowych),kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych(zajęć)lub po braku 

możliwości odbycia zajęć nastąpi zwrot pieniędzy za nieodbyte zajęcia w kwocie 12,-zł/godzinę 

zajęć. 

13. Uczestnik kursów nauki i doskonalenia pływania zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania  

„REGULAMINU  KRYTEJ  PŁYWALNI” MORiS. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć z 

przyczyn losowych tj. choroby instruktora, awaria urządzeń grzewczych itp. 

15. Zajęcia mają charakter grupowy – maks. ilość osób w grupie – 15 

16. Zniszczenie lub zagubienie transpondera do szafki – 30zł. 

17. Rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na robienie zdjęć i filmowanie zajęć oraz wyrażają zgodę 

na   przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r Dz Ustaw nr.133 

pozycja 882 i 883. 

18. Wszystkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed lub po zakończeniu każdego bloku zajęć do 

instruktora prowadzącego zajęcia,  ewentualnie telefonicznie pod numer 32 2411-111 do pani 

Wioletty Panfiłowicz. 

19. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu i akceptacji 

jego warunków. 

 

UWAGA !!! 

Wpłaty za kurs można dokonać w kasach basenów lub przelewem nr. konto 

ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0023 5305 7751 
 

 

mailto:basen@moris.chorzow.pl

