
REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH 

SZKOŁY PŁYWANIA MOVIGO 

 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Zajęcia pływackie organizowane są przez Fundację Swim For a Dream z siedzibą w 
Łodzi (91-408), przy ul. Pomorskiej 60/1U, NIP 7252072652, REGON 101711071, 
KRS 0000486692, w ramach Szkoły Pływania moviGO.  

2. Zajęcia prowadzone są na basenie mieszczącym się na ul. Sienkiewicza 46 w Łodzi oraz 
w Zatoce Sportu na al. Politechniki 10.  

3. Na pływalni, na której odbywają się zajęcia obowiązuje regulamin danego obiektu oraz 
niniejszy regulamin.  

4. Wszelkie uwagi i wnioski można kierować do trenera prowadzącego zajęcia zarówno 
przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć, a także mailowo na adres 
agnieszka@sfad.pl lub telefonicznie pod nr 510-708-534. 

5. Dokonując płatności za zajęcia uczestnik/opiekun uczestnika zajęć akceptuje niniejszy 
regulamin i oświadcza jednocześnie, że nie posiada on przeciwwskazań́ zdrowotnych 
do uczestnictwa w zajęciach.  

6. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
regulaminem pływalni oraz stosowania się do ich wymogów.  

7. Warunkami wstępu na pływalnie są: opłacone zajęcia, skorzystanie z natrysków przed 
wejściem na nieckę basenu oraz posiadanie odpowiednich akcesoriów pływackich 
(kostium/kąpielówki, czepek, okularki pływackie, klapki), opisanych w regulaminie 
pływalni.  

8. Każdy uczestnik zajęć odpowiada za siebie i - w przypadku kontuzji - nie będzie miał 
względem Organizatora żadnych roszczeń.  

9. Trener może z ważnych powodów odwołać zajęcia lub zapewnić zastępstwo, o czym 
informuje uczestników przed rozpoczęciem zajęć poprzez wysłanie wiadomości 
tekstowej na telefon podany przez uczestnika w trakcie rejestracji. W sytuacji 
nieprzeprowadzenia zajęć automatycznie wydłużone zostanie obowiązywanie 
pakietów. 

10. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych lub wystąpienia siły 
wyższej (np. pandemii, awaria basenu, itp.), Organizator zobowiązuje się do 
przeprowadzenia zajęć w innym terminie bądź przedłużenia ważności pakietów.  

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie 
pływalni.  

12. Osoby będące pod wpływem środków odurzających i alkoholu nie będą wpuszczane na 
zajęcia. Natomiast, jeżeli w trakcie zajęć trener stwierdzi, że uczestnik jest pod 
wpływem środków odurzających i/lub alkoholu, ma obowiązek wyproszenia takiej 
osoby z zajęć. W takiej sytuacji uczestnik nie ma roszczenia do zwrotu środków za 
przerwane/nieodbyte zajęcia. 

13. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich niedyspozycji przed 
rozpoczęciem zajęć bezpośrednio do trenera prowadzącego zajęcia.  

14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnoprzyjętych zasad kultury osobistej 
wobec innych użytkowników pływalni oraz podporządkowania się poleceniom trenera, 
w szczególności zakazom i nakazom związanym ze sposobem zachowania się w 
basenie. 



15. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje skreślenie uczestnika z listy bez możliwości 
zwrotu kosztów.  

16. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym 

terminie.  

KURS EFEKTYWNEGO KRAULA 

1. Kurs obejmuje 8 spotkań, realizowanych w tygodniowych odstępach.  
2. W ramach kursu uczestnik otrzymuje: 

• wstęp na basen dla uczestnika na czas trwania zajęć (60 minut),  
• opiekę i prowadzenie zajęć przez trenera,  
• dwie videoanalizy,  
• skrypty z zajęć oraz prace domowe w formie elektronicznej,  
• czepek pływacki. 

3. Zajęcia odbywają się w Zatoce Sportu PŁ, przy Al. Politechniki 10, na basenie o 
długości 25-m. 

4. Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach Kursu Efektywnego Kraula przesyłany jest 
uczestnikom, na adres e-mail wskazany w formularzu płatności na minimum 2 tyg. 
przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć. 

5. Na zajęcia uczestnik przychodzi 15 min przed wyznaczoną godziną zajęć w celu 
przygotowania się do nich.  

6. Zgodnie z wymogami Zatoki Sportu PŁ uczestnik zajęć ma obowiązek posiadania 
dopasowanego do ciała stroju pływackiego (kąpielówki pływackie/kostium kąpielowe). 
Nie dopuszcza się wejście na pływalnie w bermudach plażowych itp. 

7. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w tygodniowych odstepach (np. 
z powodu święta państwowego) ustalany jest termin w kolejnym tygodniu. 

8. Grupa w Kursie Efektywnego Kraula może liczyć maksymalnie 8 osób. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia zajęć dla grupy liczącej minimum 

3 uczestników. Grupy liczące mniej niż 3 uczestników nie zostaną uruchomione.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania zajęć grupy, w której w trakcie 

trwania kursu liczebność spadnie poniżej 3 osób. W takim przypadku organizator 
zwróci uczestnikom opłatę proporcjonalnie za nieodbyte zajęcia. 

NIEOBECNOŚCI - KURS EFEKTYWNEGO KRAULA 

1. Organizator na każdych zajęciach sprawdza listę obecności, która stanowi podstawę do 
określenia ilości wykorzystanych zajęć.  

2. Za nieobecność na zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów.  
3. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną 

grupą, w ramach tego samego tygodnia, pod warunkiem dostępności miejsc w wybranej 
grupie.  

4. Odrobienie zajęć możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem 
prowadzącym.  

5. Prośbę o umożliwienie odrobienia zajęć nalezy wysyłać na adres e-mail adam@sfad.pl  
6. Wyłącznie odpowiedź trenera prowadzącego potwierdzająca możliwość odrobienia 

nieobecności. 



PŁATNOŚCI - KURS EFEKTYWNEGO KRAULA 

1. Zajęcia mogą być opłacone w całości lub w dwóch ratach: 

- pierwsza rata: 450 zł, płatna przed pierwszymi zajęciami, 

- druga rata: 399 zł, płatna przed czwartymi zajęciami. 

2. Płatności należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej 
https://www.plywanie.letsmovigo.com/kek.html, lub w formie przelewu na adres: 

Fundacja Swim For a Dream, ul. Pomorska 60/1U, 91-408 Łódź 

mBank: 74 1140 2004 0000 3402 7713 5498 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, KEK i dzień zajęć, rata II 

Np. Jan Kowalski, KEK czwartek 7:00-8:00, rata II 

3. Cena zajęć obejmuje:  

• wstęp na basen dla uczestnika na czas trwania zajęć (60 minut),  
• opiekę i prowadzenie zajęć przez trenera,  
• dwie video-analizy,  
• skrypty z zajęć oraz prace domowe w formie elektronicznej  
• czepek pływacki.  

4. Dokonanie wpłaty i podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z jego 
akceptacją i rezerwacją udziału w kursie.  

5. W przypadku rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach Organizator zwróci całość 
poniesionej opłaty wpisowej w przeciągu 10 dni roboczych, na konto bankowe 
uczestnika.  

6. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego 10-procentowego rabatu za zakup kursu 
dla 2 osób jednocześnie. Rabat zostanie uwzględniony w formie zwrotu gotówki do rąk 
własnych uczestnika, podczas pierwszych zajęć.  

7. W przypadku zakupu kursu w ramach prezentu Organizator zapewnia bezpłatny 
Voucher upominkowy. 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Zajęcia grupowe odbywają się na basenie zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 
173, ul. Sienkiewicza 46 w Łodzi, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie 
plywanie.letsmovigo.com/grupowe.html. 

2. Zajęcia wykupuje się w pakietach, kolejno 4, 8 lub 12 zajęć na stronie 
plywanie.letsmovigo.com/grupowe.html. Pakiety są ważne odpowiednio jeden, dwa i 
trzy miesiące.  

3. Dokonanie wpłaty i podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z jego 
akceptacją i rezerwacją udziału.  



4. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pływalni uczestnik zajęć musi posiadać czepek 
pływacki. Na terenie recepcji i szatni obowiązkowe jest zasłonięcie ust i nosa poprzez 
maseczkę.  

 

PŁATNOŚCI - ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Wstęp na zajęcia możliwy jest po zakupieniu pakietu poprzez stronę 
plywanie.letsmovigo.com/grupowe.html.  

2. Dostępne są 3 pakiety wejściówek: 

• Pakiet 4 wejść – ważny 1 miesiąc 
• Pakiet 8 zajęć – ważny 2 miesiące 
• Pakiet 12 zajęć – ważny 3 miesiące 

3. Zajęcia muszą być opłacone w całości zgodnie z cennikiem przedstawionym 
uczestnikom pod adresem plywanie.letsmovigo.com/grupowe.html  

4. Cena zajęć obejmuje:  

• wstęp na basen dla uczestnika na czas trwania zajęć (45 minut),  
• opiekę i prowadzenie zajęć przez trenera.  

 

NIEOBECNOŚCI – ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Organizator na każdych zajęciach sprawdza listę obecności, która stanowi podstawę do 
określenia ilości wykorzystanych zajęć.  

2. Za nieobecność na zajęciach lub rezygnację z pakietu nie przysługuje zwrot kosztów. 
3. W przypadku rezygnacji z zajęć z ważnych powodów istnieje możliwość zwrotu 

kosztów za pozostałe do zrealizowania w ramach pakietu zajęcia. Takie sytuacje będą 
rozstrzygane indywidualnie.   

4. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną 
grupą pod warunkiem dostępności miejsc w wybranej grupie.  

5. Odrobienie zajęć możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu, w czasie ważności 
wykupionego przez Uczestnika pakietu.  

6. Prośbę o umożliwienie odrobienia zajęć prosimy wysyłać na adres e-mail 
adam@sfad.pl  

7. Wyłącznie odpowiedź trenera prowadzącego potwierdzająca możliwość odrobienia 
nieobecności. 

 

AQUA AEROBIC 

1. Zajęcia grupowe odbywają się na basenie zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 
173, ul. Sienkiewicza 46 w Łodzi. 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie 
https://www.plywanie.letsmovigo.com/aerobic.html i trwają 45 minut. 



 

3. Zajęcia wykupuje się w ramach wejść indywidualnych lub w pakiecie 4 wejść.  
4. Dokonanie wpłaty i podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z jego 

akceptacją i rezerwacją udziału.  
5. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pływalni uczestnik zajęć musi posiadać czepek 

pływacki. Na terenie recepcji i szatni obowiązkowe jest zasłonięcie ust i nosa poprzez 
maseczkę.  

6. Uczestnicy zajęć proszeni są o zabranie własnych worków na obuwie. 

 

PŁATNOŚCI - AQUA AEROBIC 

1. Wstęp na zajęcia możliwy jest po zakupieniu pakietu poprzez stronę 
plywanie.letsmovigo.com/grupowe.html.  

2. Dostępne są 2 opcje opłaty za zajęcia 

• Wejście jednorazowe – obowiązuje na najbliższe zajęcia 
• Pakiet 4 zajęć – ważny 1 miesiąc 

3. Cena zajęć obejmuje:  

• wstęp na basen dla uczestnika na czas trwania zajęć (45 minut),  
• opiekę i prowadzenie zajęć przez trenera,  
• dostęp do sprzętu treningowego. 

4. Pakiet wejść ważny jest 5 tygodni, począwszy od dnia zakupu karnetu. 
5. Zakup pojedynczej wejściówki oznacza rezerwację miejsca na najbliższe zajęcia. 
6. Za nieobecność na zajęciach lub rezygnację z pakietu nie przysługuje zwrot kosztów. 
7. W przypadku rezygnacji z zajęć z ważnych powodów istnieje możliwość zwrotu 

kosztów za pozostałe do zrealizowania w ramach pakietu zajęcia. Takie sytuacje będą 
rozstrzygane indywidualnie.   

 

NIEOBECNOŚCI – AQUA AEROBIC 

1. Organizator na każdych zajęciach sprawdza listę obecności, która stanowi podstawę do 
określenia ilości wykorzystanych zajęć.  

2. Za nieobecność na zajęciach lub rezygnację z pakietu nie przysługuje zwrot kosztów. 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI 

1. Zajęcia odbywają się w Zatoce Sportu PŁ, przy Al. Politechniki 10, na basenie o 
długości 25-m. Głębokość dna dopasowana jest do wieku uczestnika zajęć. 

2. Czas trwania zajęć 50 minut. 



3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
pływanie.letsmovigo.com, w zakładkach dotyczących danych zajęć dla dzieci. 

4. Organizator prowadzi zajęcia dla dzieci w 4 grupach: 

• Kijanki – zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat, 
• Sardynki – zajęcia na poziomie początkującym, dla dzieci w wieku 8-17, 
• Płotki – zajęcia na poziomie średnio-zaawansowanym, dla dzieci w wieku 8-17, 
• Orki – zajęcia na poziomie zaawansowanym, dla dzieci w wieku 8-17. 

3. Zajęcia prowadzone są grupach o następującej wielkości: 

• Kijanki – maksymalnie 8 osób/tor pływacki, 
• Szprotki, Sardynki, Orki – maksymalnie 10 osób/tor pływacki 

5. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska. Podczas zajęć jeden trener czuwa 
nad maksymalnie 10-osobową grupą.  

6. Wszystkich uczestników zajęć i ich rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje 
bezwzględna konieczność przestrzegania Regulaminu korzystania z basenu, 
wywieszonego w widocznych miejscach Krytej Pływalni  

7. Dzieci uczęszczają na zajęcia zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem. 
8. Uczestnika zajęć zobowiązany jest pojawić się na terenie basenu na minimum 20 min 

przed rozpoczęciem zajeć oraz odhaczyć się na liście obecności przy stanowisku 
Organizatora. Na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć trener wprowadza grupę do szatni 
basenowej.  

9. Ze względu na wymagania Zatoki Sportu PŁ dzieci zobowiązane są pływać w 
kostiumach kąpielowych/kąpielówkach dopasowanych do ciała. Nie dopuszcza się 
pływania w luźnych bermudach, spodenkach plażowych. 

10. Rodzice dzieci do lat 6 zobowiązani są do wejścia z dzieckiem do szatni i pomocy 
dziecku w przygotowaniu do zajęć oraz ubraniu się po zajęciach. Rodzic jest 
zobowiązany do zmiany obuwia przed wejściem do szatni z dzieckiem. 

11. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się do 
punktualności.  

12. Wypadek losowy (np. awaria pływalni) może doprowadzić do odwołania zajęć lub 
kursu, o czym rodzic/ opiekun prawny zostanie powiadomiony za pośrednictwem 
przedstawiciela Organizatora, w formie sms lub telefonu na nr podany w umowie.  

13. Podczas zajęć Nauki i doskonalenia pływania rodzice/ opiekunowie prawni mogą być 
obecni na trybunach basenowych.  

14. Za bezpieczeństwo oraz przygotowanie dziecka do/po ukończeniu zajeć pływackich na 
terenie szatni, natrysków ponosi Organizator. W przypadku dzieci do lat 6 – obowiązek 
ten ponosi rodzic/opiekun dziecka.  

15. W przypadku losowych nieobecności na zajęciach, uczestnik lub opiekun prawny jest 
zobowiązany poinformować organizatora o fakcie nieobecności. Zgłoszenia dokonuje 
się mailowo na adres agnieszka@sfad.pl lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej 
pod numer 510-708-534. Prawidłowe zgłoszenie zawiera imię i nazwisko uczestnika 
oraz godzinę zajęć.  

16. Frekwencja na zajęciach jest weryfikowana na podstawie sprawdzanej na początku 
każdych zajęć listy obecności. 

17. Brak zgody na publikację wizerunku podopiecznego jest jednoznaczne z niemożnością 
uczestnictwa w lekcjach pływania. 



PŁATNOŚCI - ZAJĘCIA DLA DZIECI 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pływackich dla dzieci jest uiszczenie opłaty, 
zgodnie z cennikiem podanym na stronie: 

• Sardynki (grupa początkująca) - 
https://www.plywanie.letsmovigo.com/sardynki.html 

• Szprotki (grupa średnio-zaawansowana) – 
https://www.plywanie.letsmovigo.com/plotki.html  

• Orki (grupa zaawansowana) - 
https://www.plywanie.letsmovigo.com/orki.html  

2. Płatności należy dokonać w formie opłaty za semestr lub rok z góry. 
3. Płatności należy dokonać w formie przelewu na adres: 

Fundacja Swim For a Dream, ul. Pomorska 60/1U, 91-408 Łódź, mBank: 74 1140 2004 0000 
3402 7713 5498, Tytuł przelewu: Łódzkie Szproty - Imię i nazwisko dziecka 

4. W celu przetestowania zajęć można skorzystać z bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach 
próbnych. Zapisu dziecka na zajęcia można dokonać telefonicznie pod nr 510-708-534 
lub mailowo na adres agnieszka@sfad.pl. 

 

NIEOBECNOŚCI - ZAJĘCIA DLA DZIECI 

1. Organizator na każdych zajęciach sprawdza listę obecności, która stanowi podstawę̨ do 
określenia ilości wykorzystanych zajęć.  

2. Za nieobecność na zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów. 
3. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na kolejnych zajęciach pływackich. W tym 

przypadku dziecko uczestniczy w dwóch godzinach zajęć pod rząd.  
4. W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 tygodnie zwrot kosztów zostanie 

rozpatrywany indywidualnie. 
5. W przypadku umieszczenia dziecka na kwarantannie Organizator nie nalicza kosztów 

za nieobecności na zajęciach. Nadwyżka pieniędzy zostanie odliczona od kolejnej raty 
lub zwrócona na konto rodzica/opiekuna. 

6. Istnieje możliwość rozwiązania umowy z Organizatorem, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku organizator zwraca opłatę 
poniesioną za miesiące, w których dziecko nie będzie korzystać z zajęć pływania.  

 


