REGULAMIN ANIMATORA CZASU WOLNEGO
1.

Organizatorem zajęć z Animatorem jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

2.

Uczestnicy zajęć z Animatorem zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie Krytej Pływalni ,,OLIMPIC” w Strawczynku.

3.

Rodzic/opiekun prawny podpisując poniższy regulamin oświadcza, iż jego dziecko nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zajęciach na pływalni i tym samym bierze pełną odpowiedzialność za stan jego
zdrowia.

4.

Za bezpieczeństwo dzieci na holu basenu i w przebieralni odpowiadają rodzice i/lub opiekunowie dziecka.

5.

Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiedzialny jest Animator i aktualnie sprawujący dyżur
ratownicy.

6.

Zajęcia z Animatorem przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

7.

Maksymalna liczba dzieci znajdująca się pod opieką Animatora wynosi 10 osób.

8.

Chcąc zostawić dziecko pod opieką Animatora należy uprzednio zgłosić ten fakt w kasie Pływalni
„OLIMPIC” i uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9.

Zajęcia z Animatorem trwają 45 minut.

10.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przedłużenia zajęć.

11.

Animator odpowiedzialny jest za dzieci przebywające pod jego opieką na niecce basenowej Pływalni
„OLIMPIC” od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej zajęcia.

12.

Przed wejściem na nieckę basenową należy zadbać aby dziecko nie posiadało ze sobą przedmiotów
niosących ryzyko obrażeń (np.: pierścionki, wisiorki itp.).

13.

Nie zezwala się dzieciom wchodzenia na nieckę basenową w obuwiu, dzieci bawią się na boso.

14.

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu pobytu dziecka na niecce basenowej
w przypadku jego agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa zabawy
pozostałych dzieci lub nie stosowania się do poleceń Animatora i regulaminu.

15.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.

16.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci nie przestrzegających obowiązujących
regulaminów.

17.

Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany Animatora.
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18.

Pływalnia ,,OLIMPIC” zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach
Regulaminu. Klienci będą o zmianach informowani.

19.

Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów marketingowych
(filmy, zdjęcia). Jeżeli klient nie wyraża zgody na umieszczenie swoich zdjęć proszony jest o pisemne
poinformowanie Animatora.

20.

Uczestników zajęć z Animatorem obowiązuje główny regulamin Krytej Pływalni „OLIMPIC”.

21.

Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni ,,OLIMPIC”.
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