
Regulamin Szkoły Pływania KU AZS UAM Poznań 

 

§1 

Organizatorem zajęć nauki pływania jest KU AZS UAM Poznań, ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań, 
KRS: 0000100991, NIP: 7811358130, REGON: 630491444 

§2 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Pływania AZS UAM Poznań jest brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do odbywania zajęć oraz uiszczenie opłaty.  

§3 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się w poprzez stronę internetową Szkoły Pływania 
AZS UAM Poznań http://www.swimazsuam.pl oraz podpisanie umowy oraz posiadanie legitymacji 
AZS ( http://www.legitymacje.azs.pl/) 

§4 

Płatność za zajęcia musi być dokonywana z góry do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.  

§5 

Dokładna rozpiska opłat za zajęcia z podziałem na dni tygodnia oraz dni wolne znajduje się w cenniku 
zamieszonym na stronie http://www.swimazsuam.pl 

§6 

Płatności należy dokonywać przelewem na konto: 

KU AZS UAM Poznań ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań, Santander Bank Polska 

Nr konta: 30 1090 1737 0000 0001 3604 9835 

 (w tytule przelewu prosimy napisać: pływanie, Imię i Nazwisko uczestnika)  

§7 

Zajęcia trwają 45 min. Na zajęcia prosimy przybywać nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem 
oraz opuścić szatnię nie później niż 15min po ich zakończeniu.  

§8 

Uczestnik ma możliwość odrobienia 2 nieobecności w semestrze. Nieobecności te muszą zostać 
zgłoszone minimum 24h przed rozpoczęciem zajęć drogą mailową, na adres 
plywanieuam@amu.edu.pl. Odrabianie nieobecności możliwe jest tylko na zajęciach umieszczonych 
w harmonogramie i wymaga wcześniejszego umówienia terminu drogą mailową.  Długotrwałe 
nieobecności rozstrzygane są indywidualnie z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości zwrotu pieniędzy 
za opłacone zajęcia. 

§9 

Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt do zajęć na pływalni (kostium/ slipki, czepek 
pływacki, okularki).  



§10 

Na teren pływalni wchodzić należy tylko w obuwiu basenowym lub na boso. 

§11 

Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.  

§12 

Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za uczestników zajęć w Szkole Pływania AZS UAM Poznań 
przed zajęciami i tuż po ich zakończeniu. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szatni (tylko w obuwiu 
basenowym lub boso, pobierając wcześniej w szatni dodatkowy pasek) by pomóc swoim 
podopiecznym w przebraniu i suszeniu. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić ani przebywać na 
plaży basenowej. 

§13 

Wszystkich uczestników zajęć w Szkole Pływania AZS UAM Poznań obowiązuje regulamin wywieszony 
na obiekcie pływalni oraz umieszczony na stronie http://www.swimazsuam.pl.  

§14 

Szkoła Pływania AZS UAM Poznań nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 
pozostawione na pływalni i w szatni.  

§15 

Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach wyznaczonych przez Szkołę Pływania AZS UAM Poznań. 
Grafik zajęć dostępny na stronie internetowej. Szkoła Pływania AZS UAM Poznań zastrzega sobie 
prawo do zastępstw instruktorów, nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego 
instruktora. 

§16 

Uczestnicy zajęć w Szkole Pływania AZS UAM Poznań dobierani są do grup pod względem wieku oraz 
umiejętności pływackich. Decyzję o przynależności do danej grupy podejmuje instruktor prowadzący 
zajęcia.  

§17 

Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz 
zobowiązują się dbać o porządek i sprzęt. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest 
zabronione. Za szkody spowodowane przez dzieci, koszty ponoszą rodzice.  

§18 

Skargi, wnioski i uwagi bardzo prosimy kierować na adres mailowy plywanieuam@amu.edu.pl. 

§19 

Szkoła Pływania AZS UAM Poznań zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych 
np. za awarie na terenie pływalni, itp. Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia będą 
przekładane na inny termin. Informacja będzie przekazywana telefonicznie lub mailowo na numery 
lub adresy zawarte w umowie i formularzu zgłoszeniowym oraz na stronie internetowej w dziale 
Aktualności. 



§20 

Istnieje możliwość zapisania się na zajęcia w trakcie trwania semestru w przypadku, gdy w dane 
grupie jest wolne miejsce. Koszt zajęć jest wówczas ustalany indywidualnie. 

§21 

Szkoła Pływania AZS UAM Poznań zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz 
możliwości dokonania w nim zmian. Wszelkie zmiany będą publikowania na stronie internetowej 
http://www.swimazsuam.pl 


