
REGULAMIN 

                                                                                                 AKADEMII PŁYWANIA ICDS 

 

I. DEFINICJE I ZASADY UCZESTNICTWA  

 

1. Akademia Pływania ICDS (zwana dalej także „Akademią”) – 

szkółka pływacka Integracyjnego Centrum Dydaktyczno 

Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki 

(dalej „ICDS”), w ramach której prowadzone są zajęcia nauki i 

doskonalenia pływania przeznaczone wyłącznie dla Członków 

Akademii. 

2. Członek Akademii – pełnoletnia osoba fizyczna, której przyznano 

uprawnienie do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia 

pływania na podstawie wykupionego karnetu, co jest 

jednoznaczne z podpisaniem umowy z Akademią. Członkiem 

Akademii może być także osoba niepełnoletnia, w imieniu której 

rodzic bądź opiekun prawny wykupuje Karnet, tym samym 

potwierdzając zgodę na uczestnictwo i członkostwo w Akademii. 

3. Członkami Akademii mogą być jedynie osoby, których stan 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach nauki i 

doskonalenia pływania. 

4. Dokumentem legitymującym członkostwo w Akademii jest Karnet 

Akademii (zwany dalej „Karnetem”). Karnet wykupywany jest na 

każdy z trzech trymestrów AP. Członkowie zobowiązani są do 

okazywania swojego Karnetu za każdym razem, kiedy wchodzą 

na pływalnię. Pracownicy ICDS mają prawo nie wpuścić na teren 

pływalni osoby, o ile nie okaże ona Karnetu. 

5. Uprawnienia płynące z Karnetu mają charakter osobisty i nie 

mogą być przenoszone na inne osoby.  

6. Wykupienie Karnetu jest jednoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do 

udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. 

7. Dyrekcja ICDS zastrzega sobie prawo do odmowy przyznawania 

członkostwa bez podawania przyczyny. 

8. Członkostwo w Akademii jest możliwe dopiero po uregulowaniu 

wszystkich opłat określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. 

9. Umowa Członkowska – umowę stanowi zakup Karnetu na 

określone zajęcia  w Akademii po wcześniejszym zapoznaniu się i 

akceptacji wszelkich regulaminów obowiązujących na terenie 

ICDS. 

10. Opłata Abonamentowa – opłata ponoszona przez Członka 

Akademii zgodna z obowiązującym cennikiem, uiszczona w 

momencie wykupienia Karnetu, tj. zawarcia umowy. 

11. Opłata Jednorazowa  - opłata za jednorazowe wzięcie udziału w 

zajęciach, która nie uprawnia do członkostwa w Akademii i którą 

klient może wykupić tylko jednokrotnie podczas trwania trymestru. 

12. W przypadku niestosownego zachowania i nieprzestrzegania 

regulaminów obowiązujących na pływalni podczas zajęć, 

kierownictwo Akademii zastrzega sobie prawo do  wyproszenia z 

terenu pływalni, a nawet rozwiązania Umowy Członkowskiej w 

przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu i 

wewnętrznych regulaminów pływalni. 

13. Członek Akademii w ramach Opłaty Abonamentowej jest 

uprawniony do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 

Akademię, zgodnie z cennikiem i rodzajem wykupionych zajęć, 

chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej. 

 

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE 

 

14. Zajęcia w ramach Akademii prowadzone są od poniedziałku do 

piątku w godz. 18.30 – 20.00 oraz w soboty  w godz. od 9.00 – 

11.30, w okresie wskazanym w Umowie Członkowskiej - Karnecie.  

15. Akademia zapewnia Członkom zajęcia z nauki i doskonalenia 

pływania różnych grup wiekowych połączone z próbami 

współzawodnictwa, oraz inne formy ruchowe w wodzie. 

16. Członkowie Akademii wykupują Karnet na określoną godzinę i  

rodzaj zajęć i tylko w tym czasie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

17. Jeżeli Członkowie Akademii byli nieobecny podczas zajęć, mają 

prawo do odpracowania niewykorzystanych zajęć w ostatnim 

tygodniu zajęć w danym trymestrze. 

18. Jeżeli z przyczym niezależnych nie było możliwości odpracowania 

niewykorzystanych zajęć, Członkowie Akademii mają prawo 

przenieść jedne zajęcia na kolejny trymestr zajęć w danym roku 

szkolnym. 

 

19. Członkowie Akademii ponoszą odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez nich na terenie pływalni. Za niepełnoletnich 

Członków Akademii odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

20. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste 

pozostawione bez opieki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Akademia udostępnia zamykane na klucz szafki. Klucz jest 

wydawany w recepcji każdorazowo podczas wejścia na teren 

pływalni. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

Członków umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu 

szafkami, w szczególności pozostawione na terenie szatni i 

pływalni. 

21. Członek Akademii ma możliwość udziału  w zajęciach na własną 

odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Akademii 

żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w 

związku z uczestnictwem w Akademii chyba, że uszkodzenie ciała 

lub utrata zdrowia powstała z winy Akademii lub członków jej 

personelu.  

22. Kierownictwo Akademii zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

czasu przebywania w szatniach przed i po zajęciach do 15 minut. 

23. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć danej grupy 

jeżeli liczba zainteresowanych na dane zajęcia nie przekroczy 

pięciu osób. 

24. Członkowie Akademii zobowiązani są do posiadania 

odpowiedniego ubioru w tym: kostium pływacki, kąpielówki 

pływackie przylegające do ciała bez kieszeni, czepek pływacki i 

czyste klapki przeznaczone tylko na pływalnię. 

25. Kierownictwo Akademii zastrzega sobie prawo do poproszenia 

Członka, który w opinii pracowników Akademii lub ratowników 

pełniących dyżur na pływalni, ubrany jest nieodpowiednio, o 

opuszczenie pływalni. 

26. Po odbytych zajęciach Członek Akademii udaje się bezpośrednio 

do szatni nie przedłużając czasu pobytu na pływalni.   

27. Akademia jest uprawniona do wprowadzenia zmiany niniejszego 

Regulaminu oraz cennika,  poprzez wywieszenie stosownej 

informacji na ten temat w recepcji pływalni. 

 

III. UWAGI KOŃCOWE 

 

28. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

29. Regulamin został opracowany dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
komfortu podczas korzystania z usług Akademii. 

30. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 
Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron Umowy 
Członkowskiej Akademii, której jest integralną częścią, chyba, że 
umowa stanowi inaczej. 

 

 


