REGULAMIN
1. Organizatorem zajęć jest firma Fikołek Akademia Zdrowia.
2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęcia
rekreacyjno-sportowe ( rodzic wypełnia kartę zgłoszenia) oraz podpisanie regulaminu.
3. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów
obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.
4. Rodzice przyprowadzają dzieci na 5-10 min przed godziną rozpoczęcia zajęć w celu
przygotowania się do zajęć i odbierają swoje pociechy zaraz po ich zakończeniu.
5. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać przy niecce basenowej, w szatniach, na sali
gimnastycznej, na kortach ziemnych w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych
przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na
basenie. Pozwoli to instruktorowi sprawniej przeprowadzić lekcję, a dziecku w większym
stopniu skupić uwagę na zajęciach. Jeżeli obecność rodziców okaże się niezbędna, instruktor
prowadzący powiadomi niezwłocznie o zaistniałym fakcie.

6. Za rzeczy pozostawione w szatni, Organizator nie ponosi odpowiedzialności
(wartościowe rzeczy można pozostawić u prowadzącego zajęcia).

7. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i dzielą się na trzy okresy szkoleniowe:
- I zimowy(styczeń, luty, marzec)
- II wiosenny(kwiecień, maj, czerwiec)
- III jesienny(wrzesień, październik, listopad, grudzień)
8. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy na dany
okres szkoleniowy ( na określony dzień i godzinę).
Lekcja pływania trwa 45 min (mały basen) lub 60 min (duży basen)
Lekcja tenisa ziemnego trwa 1,5 h (sala gimnastyczna lub korty)
9. Na zajęciach grupy liczą max.10 osób (mały basen i tenis ziemny) i 12 osób (duży basen).
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie jednorazowej opłaty wg.cennika na
pierwszych zajęciach w miesiącu (za dany miesiąc lub okres szkoleniowy) lub przelewem na
konto (do 5 każdego miesiąca).
11. W szczególnych przypadkach możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu
z prowadzącym.
12. Fikołek Akademia Zdrowia nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.
13. Fikołek Akademia Zdrowia zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności
i sprawności swoich uczestników zajęć, biorąc pod uwagę umiejętności początkowe,
frekwencję i zaangażowanie uczniów.
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data i podpis rodzica

