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REGULAMIN 
Regulamin Zajęć Aqua Fitness/Aerobik organizowanych przez Szkółkę Pływania 

„BajerSwim”. 

 
Ogólne warunki: 

1. Organizatorem zajęć Aqua Fitness/Aerobik jest Szkółka Pływania Bajerswim Jakub Bajerski z siedzibą w 

Rynarzewie przy ul. Bluszczowej 19. 

2. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która podpisze deklaracje, regulamin wraz z oświadczeniami, które 

pozwolą na udział w zajęciach, a także uiści opłatę za zajęcia zgodnie z obowiązującym w danym miesiącu 

cennikiem. 

3. Zajęcia Aqua Fitness/Aerobik to autorskie zajęcia Szkółki Pływania Bajerswim. 

4. Zajęcia prowadzone są 1, 2 lub 3 razy w tygodniu, 4(5), 8(9-10), 12(15) zajęć w miesiącu (w zależności od 

ilości danych dni w miesiącu). 

5. Umowa uczestnictwa trwa do 31.01.2023r. Wykonanie płatności za miesiąc następny, tzn. 02.2023r. 

automatycznie przedłuża umowę do 24.06.2023r. bez potrzeby ponownego podpisania umowy. 

Opłaty: 

1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia przed ich rozpoczęciem: 

a) NAKŁO N. NOTECIĄ (Naquarius: 

- Zajęcia 1x w tygodniu 140zł/miesiąc (4 spotkania), 175 zł (5 spotkań), 

- Pojedyncze wejście 40zł 

b) BYDGOSZCZ (Basen Laguna, Pałac Młodzieży i Neptun): 

- Zajęcia 1x w tygodniu 120zł/miesiąc (4 spotkania), 
- Zajęcia 2x w tygodniu 220zł/miesiąc (8 spotkań), 247,50 zł (9 spotkań), 275 zł (10 

spotkań), 
- Zajęcia 3x w tygodniu 320zł-400zł/miesiąc (12-15 spotkań), 
- Pojedyncze wejście 35zł 

2. Na pierwsze zajęcia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wypisane dokumenty, które 

dostępne są na stronie https://bajerswim.pl/dokumenty-aerobik/ i potwierdzenie przelewu za dany 

miesiąc. Bez wymaganych dokumentów uczestnik nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w zajęciach. 

3. W przypadku wejścia na pojedyncze zajęcia uczestnik zobowiązany jest to dostarczenia potwierdzenia 

przelewu za dane zajęcia. 

4. Opłaty za kolejne miesiące należy opłacać maksymalnie do 5-tego dnia każdego miesiąca.  

Ceny zależą od ilości lekcji w danym miesiącu. 

5. W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje 14-dniowy okres wypowiedzenia, który jest liczony od daty 

otrzymania pisma z wypowiedzeniem. W okresie wypowiedzenia uczestnik ma prawo do uczestnictwa w 

zajęciach. Rozwiązanie umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Rozwiązanie umowy znajduje się na www.bajerswim.pl/dokumenty-aerobik. Rozwiązanie umowy należy 

przesłać pod adres mailowy bajerswim@gmail.com lub dostarczyć instruktorce. 

6. W przypadku niezadeklarowanej kontynuacji, szkoła nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie. 

7. Dane i nr konta bankowego: 

Szkółka Pływania BajerSwim Jakub Bajerski 

ul. Bluszczowa 19 

89-203 Rynarzewo 

Tel. 519-852-613 

NIP: 5581794859 

nr konta: 04 1140 2004 0000 3102 7900 8617 

tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nazwa basenu/ów, miesiąc 

 
Podpis, data…………………………………………… 

https://bajerswim.pl/dokumenty-aerobik/
http://www.bajerswim.pl/dokumenty-aerobik
mailto:bajerswim@gmail.com
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Nieobecności i odrabianie zajęć: 

1. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej 

zmniejszenia. 

2. Możliwe jest odrobienie: 

-1 lekcji (kurs 1x w tyg.) w ciągu miesiąca, 

-2 lekcji (kurs 2x w tyg.) w ciągu miesiąca, 

-3 lekcji (kurs 3x w tyg.) w ciągu miesiąca. 

Przewidziany czas na odrobienie lekcji: miesięczny okres rozliczeniowy. 

Uczestnik jest zobowiązany do kontrolowania nieobecności i możliwości odrabiania zajęć. Możliwości 

odrobienia zajęć wyszczególnione są w punkcie 4. 

3. Nieobecności można zgłaszać jedynie przez formularz nieobecności, który dostępny jest na naszej 

stronie https://bajerswim.pl/zglos-nieobecnosc-na-zajeciach-aqua-aerobiku/. Zgłoś nieobecność na 

zajęciach maksymalnie do godz. 9.00 w dniu zajęć i uzyskaj możliwość odrobienia zajęć w ciągu miesiąca 

rozliczeniowego. Nieobecności można zgłaszać wyłącznie przez formularz podany na stronie, dzięki temu 

w błyskawicznym tempie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia nieobecności na podany adres 

skrzynki mailowej. Osoby, które zgłoszą nieobecność po terminie nie będą miały możliwości odrobienia 

zajęć. 

4. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić przez formularz odrabiania zajęć dzień przed planowanym 

odpracowaniem lekcji. Formularz dostępny jest na https://bajerswim.pl/chce-odrobic-zajecia-aqua- 

aerobiku/ . Uczestnik może również odrobić zajęcia przed dniem zgłoszonej nieobecności. 

5. Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności przez formularz nieobecności to zajęcia przepadają bez 

możliwości odrobienia (zasada- „miejsce za miejsce”). 

6. Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. 

7. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkółki Pływania 

(np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość 

jednostek lekcyjnych. 

8. W przypadku niezrealizowania przez organizatora zajęć z przyczyn niezawinionych od organizatora 

nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych 

opłat w innym terminie ustalonym przez organizatora. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Szkółka Pływania BajerSwim nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w 

szatni i na terenie niecki basenu. 

2. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z organizatorem (nie z insturkorem). 

3. Godziny zajęć oraz pozostałe informacje, aktualności zawarte są na fanpage’u 

www.facebook.com/Bajerswim - zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a i śledzenia ważnych 

informacji dotyczących odbywających się zajęć. 

4. Wnosząc opłatę za zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane przez Szkółkę Pływania BajerSwim 

uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. 

 
Podpis, data…………………………………………… 

 
 

 

http://www.facebook.com/Bajerswim

