
Zapisy na rok szkolny 2022/2023.

 1. Zapisy na naukę pływania w roku szkolnym rozpoczynają się od dnia 30 czerwca 2022 roku. 

2. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła pływania SmartSwimAcademy  ( Kwiaciarnia Flora Michał 
Nowak  )będzie prowadziła nauki pływania na pływalni Aquapark Fala w Łodzi ul. Unii Lubelskiej 4, 
94-208 Łódź.

 Terminy zajęć: 

Poniedziałek godzina 18-19 grupa 0 i 1,2, godzina 19-20 grupa 1,3 

Środa godzina 18-19 grupa 0,1,2, godzina 19-20 grupa 3, nauka dorosłych.

3. Zapisy chętnych: 

- drogą mailową kontakt@smartswimacademy.pl , drogą telefoniczną pod numerem 504242698 lub 
osobiście przed zajęciami przy naszym stanowisku w obiekcie Aquapark Fala. 

REGULAMIN szkoły pływania SmartSwimAcademy

1. Zajęcia grupowe, organizowane przez szkołę pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora 
Michał Nowak ), w roku szkolnym 2022/23 odbywają się na pływalni Aquapark Fala w Łodzi ul. Unii 
Lubelskiej 4, 94-208 Łódź . Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje regulamin pływalni i 
regulamin szkoły pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ). 

2. Każdy uczestnik zanim przystąpi do zajęć zobowiązany jest skonsultować się z lekarzem w sprawie 
braku przeciwskazań do zajęć ruchowych i złożyć w tej kwestii odpowiednie oświadczenie. W imieniu 
osoby niepełnoletniej takie oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny. Udział w zajęciach 
odbywa się na własną odpowiedzialność.

 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest, również regulaminem pływalni, do posiadania na zajęciach 
odpowiedniego stroju pływackiego, klapek i ręcznika. 

4. W trakcie zajęć nauki pływania za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają prowadzący zajęcia i 
ratownik (uczestnik ma dostosować się do poleceń prowadzących i ratownika). Natomiast w holu, 
przed zajęciami i po zajęciach nauki pływania za bezpieczeństwo odpowiada/ją opiekunowie prawni, 
rodzice bądź osoby wyznaczone do opieki nad dzieckiem. 

5. Nauka pływania organizowana jest według wykupionego przez uczestnika karnetu bądź 
jednorazowego wejścia. W szkole pływania  SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak) 
obowiązują:

-  wejścia jednorazowe (( wykupione przy stanowisku szkoły pływania SmartSwimAcademy 
( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak )bezpośrednio przed zajęciami) ).

- karnet miesięczny

6. Opłaty za zajęcia przyjmowane są :

mailto:kontakt@smartswimacademy.pl


-  przelewem na konto: Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ING BANK ŚLĄSKI 79 1050 1461 1000 0092 
0421 7633 z dopiskiem: opłata za lekcje nauki pływania za (imię i nazwisko dziecka) oraz nr grupy i 
dzień zajęć. 

- gotówką przy stanowisku szkoły pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ) w
obiekcie Aquaparku Fala.

7. Szkoła pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ) nie zwraca wpłaconych 
należności za niewykorzystane i nieusprawiedliwione nieobecności na poszczególnych zajęciach. W 
wypadku usprawiedliwienia nieobecności:

 A) Musi ono nastąpić najpóźniej godzinę PRZED rozpoczęciem zajęć, w których bierze udział 
uczestnik. Usprawiedliwienie następuje poprzez wiadomość SMS na nr telefoniczny lub wiadomość 
mailową na adres szkoły pływania. Jeżeli uczestnik jest nieobecny i nie ma usprawiedliwienia bądź 
usprawiedliwienie dotarło po wyznaczonym terminie, opłata za zajęcia jest pobierana jakby uczestnik
w nich uczestniczył. 

B) Istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik był nieobecny i wcześniej zgłosił swoją 
nieobecność. Odrobienie zajęć następuje w terminie ustalonym z prowadzącym szkołę pływania 
SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ). Odrabiania opuszczonych zajęć z danego 
cyklu nie można przenosić na kolejne cykle. 

8. Kontynuacja zajęć po wykorzystaniu karnetu jest możliwa wraz z wykupieniem kolejnego karnetu 
najpóźniej w dniu ostatnich zajęć kończącego się karnetu. Brak wykupienia karnetu powoduje, że 
szkoła pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ) jest uprawniona do przyjęcia
w miejsce uczestnika innej osoby.

 9. Uczestnik zajęć, który w danym roku nauki pływania systematycznie uczestniczył w zajęciach, ma 
pierwszeństwo zapisu na zajęcia w roku kolejnym. 

10. Szkoła pływania SmartSwimAcademy( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ) zastrzega sobie prawo 
do:

 a) Odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria pływalni). W takim przypadku opłata 
za zajęcia przechodzi na zajęcia kolejne w danym, bądź kolejnym cyklu rozliczeniowym. 

11. Dane osobowe. 

 Administratorem danych osobowych jest Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ul. Bazylijska 39, 95-100 
Zgierz. 

 Kwiaciarnia Flora Michał Nowak, gromadzi dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, nr 
telefonu) w celu sprawnego komunikowania się z osobami biorącymi udział w zajęciach oraz ich 
prawnymi opiekunami. 

 Osoba, której dane dotyczą, bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej, ma prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 



bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych 
osobowych( imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) jest warunkiem otrzymywania informacji 
związanych z działaniem szkoły pływania i zajęciami nauki pływania (np. odwołanie zajęć, zajęcia 
otwarte itp.), natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uzyskania tychże 
informacji. 

14.Szkoła pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ) zobowiązuje się do:

  zapewnienia odpowiedniego poziomu prowadzenia zajęć oraz odpowiedniej kadry instruktorskiej. 
 informowania o odwołaniu zajęć, zajęciach otwartych, innych ważnych wydarzeniach związanych z 
zajęciami w szkole pływania (tylko osób, które wyraziły na to zgodę i przekazały odpowiednie dane). 

15. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich dzieci, rodzic lub prawny opiekun, ma 
obowiązek zapoznania się z ogólnym regulaminem pływalni  Aquapark Fala w Łodzi oraz regulaminem
szkoły pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak) i stosowaniem się do ich 
wskazań. Dokonanie wpłaty za wybrane zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków 
regulaminu. 

16. Prowadzący szkołę pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora Michał Nowak ), zastrzega 
sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.

17. Załącznik:

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:

                                                                                                                ….………………………………… Data i miejsce

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia/uczestnika w celach promocyjno-marketingowych
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych

osobowych w zakresie wizerunku ……………………………………… ………….………….. [imię, nazwisko, numer
PESEL] w postaci fotografii i filmów, przez szkołę pływania SmartSwimAcademy ( Kwiaciarnia Flora
Michał Nowak ), w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły

prowadzonej za pośrednictwem:

- strony na portalu Facebook.

- strony internetowej SmartSwimAcademy. 

…….……………..……………………………………………….………………………………… 

Data i podpis ucznia/opiekuna prawnego


