REGULAMIN ZAJĘĆ ORAGNIZOWANYCH W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2018
pn. „BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA BASENIE”
1. Organizatorem zajęć jest Dzielnica Bemowo m. st. Warszawy, zwana w dalszej
części Regulaminu „Dzielnicą”.
2. Zajęcia, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu
Partycypacyjnego 2018.
3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę trenersko – instruktorską w
obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie.
4. Zajęcia prowadzone są od 23 lutego 2019 r. do 28 grudnia 2019 r.
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny Zajęć.
7. Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież oraz osoby
dorosłe w wieku od 1 do 55, zwani dalej „Uczestnikami”.
8. Zapisy na Zajęcia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie OSiR Bemowo:
http://www.osirbemowo.pl/budzet-partycypacyjny-mst-warszawy
9. Cykl szkoleniowy to 5 kolejno następujących po sobie zajęć w cyklu nr I, IIi IV oraz
6 kolejno następujących po sobie zajęć w cyklu nr III i V określonych
w harmonogramie zajęć. .
10. Zajęcia trwają po 45 minut plus 15 minut na przebranie. Po upływie czasu Zajęć
obowiązuje dopłata zgodnie z Cennikiem Pływalni.
11. Liczba miejsc na Zajęciachz instruktorem określonych w harmonogramie jest
ograniczona (20 osób w jednej grupie).
12. Liczba miejsc w ramach korzystania z toru zgodnie z harmonogramem jest
L/ograniczona (8 osób na jednym torze).
13. Każdy Uczestnik Zajęć może wybrać tylko jeden cykl szkoleniowy.
14. Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
15. Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
16. O udziale w Zajęciach decyduje data zgłoszenia się za pomocą formularza
zgłoszeniowego.
17. Uczestnik Zajęć ma obowiązek dostarczyć na pierwsze Zajęcia podpisane
oświadczenie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w Zajęciach, o zapoznaniu
się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Pływalni.Oświadczenia należy
złożyć w kasie Pływalni „Pingwin”w godzinach 6.00-21.00.
18. Szczegóły i informacje, Regulamin Pływalni oraz oświadczenie dostępne są na
stronie www.osirbemowo.pl.
19. Kontakt w sprawie zajęć:
Administracja Pływalni „Pingwin” e-mail:
administracja@osirbemowo.pl
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje
Dyrektor OSiR Bemowo.
21. Skargi i wnioski można zgłaszać w Sekretariacie OSiR Bemowo przy ul. Oławskiej
3a lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@osirbemowo.pl

