
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin dotyczący wykonania usługi grupowej nauki pływania  na mocy zawartej Umowy, 
poprzez skorzystanie z „zajęć odrabiankowych”, wobec niemożliwości korzystania przez 
Klienta w okresie od  12.03.2020 do końca okresu podanego w Umowie z Usług Pakietowych 
z powodu COVID-19. 

 
 
Zważywszy, że Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 13.03.2020r. ogłosił na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. 2020 Poz. 433),  a Rozporządzeniem z 
dnia 20.03.2020r. ogłosił stan epidemii, (Dz. U. 2020 Poz. 491), oraz zważywszy, że w okresie od 
12.03.2020 do 6.06.2020 obowiązywał zakaz świadczenia w Lusowskim Zdroju Usług Pakietowych, a 
także zważywszy, że ani Klient ani Lusowski Zdrój nie ponoszą odpowiedzialności za powyższe, a 
sytuacja ta stanowi siłę wyższą, w terminie od 17 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. zostaje uruchomiona 
w Centrum Nauki Pływania Lusek działającym przy Lusowski Zdrój usługa pozwalając na skorzystaniu z 
przedpłaconych a niewykorzystanych zajęć grupowej nauki pływania („zajęcia odrabiankowe”) w taki 
sposób, że Klient bierze udział w terminie do 31 sierpnia 2020 r. w udostępnionych grupowych 
zajęciach nauki pływania według podanego grafiku w ilości odpowiadającej liczbie opłaconych i 
niewykorzystanych zajęć. 
 
Nowa platforma online do rezerwacji „zajęć odrabiankowych „ 
 
Jeżeli Klient zdecyduje się skorzystać z autoryzowanej rezerwacji „zajęć odrabiankowych” na 
udostępnionym Klientowi osobistym koncie na platformie, oznacza to wolę wykorzystania wcześniej 
opłaconych i niewykorzystanych zajęć grupowej nauki pływania w liczbie odpowiadającej liczbie 
rezerwacji „zajęć odrabiankowych”. Rezerwacje w liczbie przewyższającej wcześniej opłacone i 
niewykorzystane zajęcia grupowej nauki pływania są płatne zgodnie z cennikiem zawartym w Umowie. 
 
Rezerwacja zajęć drogą mailową  
 
Rezerwacji „zajęć odrabiankowych” można także dokonać drogą mailową poprzez wysłanie zapytania 
na adres recepcja@lusowskizdroj.pl.   Lusowski Zdrój zastrzega sobie nieprzyjęcie takiej rezerwacji w 
przypadku braku miejsc w grupie. W każdym przypadku (przyjęcie lub odmowa rezerwacji) Lusowski 
Zdrój udziela na otrzymane zapytanie odpowiedzi drogą mailową. Brak potwierdzenia rezerwacji 
oznacza niemożność skorzystania z zajęć. Rezerwacja osobista lub telefoniczna nie jest możliwa. 
 
Zasady organizacji i prowadzenia „zajęć odrabiankowych” 
 

1. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób (dwóch instruktorów). 
2. Jeżeli liczebność grupy będzie mniejsza niż 7, w zajęciach będzie uczestniczył jeden instruktor. 
3. Lusowski Zdrój zastrzega sobie prawo do niezorganizowania zajęć, jeżeli grupa będzie liczyć 

mniej niż 5 opłaconych uczestnictw. 
 
 
Na okoliczność skorzystania z „zajęć odrabiankowych” Strony zawartej Umowy podpisują odpowiedni 
aneks o treści jak niżej  
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Aneks do Umowy z dnia ________ (Umowa)  

CENTRUM NAUKI PŁYWANIA LUSEK 
 
zawarty _____________ .2020 w Lusowie 
pomiędzy: 
Spółką Multifarna J.Steinke i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lusowie przy ul. Wierzbowej 2, NIP 
7773051776, KRS 0000551672, zwaną w dalszej części umowy „Lusowski Zdrój”  reprezentowaną przez 
Ryszarda Woźniaka 
 a 
 Klientem     ________________________________________  PESEL  
 
 
Zważywszy, że Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 13.03.2020r. ogłosił na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. 2020 Poz. 433),  a Rozporządzeniem z 
dnia 20.03.2020r. ogłosił stan epidemii, (Dz. U. 2020 Poz. 491), 
 
Zważywszy, że w okresie od 12.03.2020 do 6.06.2020 nie było możliwości świadczenia w Obiekcie 
Rekreacyjnym Usług Pakietowych, 
 
Zważywszy, że żadna ze Stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za powyższe, a sytuacja ta stanowi 
siłę wyższą, Strony postanowiły dokonać zmian w Umowie jak poniżej. 

Par. 1. 
Wobec okoliczności niemożliwości korzystania przez Klienta w okresie od  12.03.2020 do końca okresu 
podanego w Umowie z Usług Pakietowych -  Lusowski Zdrój zobowiązuje się na rzecz Klienta do 
wykonania Usług Pakietowych, określonych w par. 1 ust 2 Umowy w części niewykorzystanej  w okresie 
do 31.08.2020.   
 

Par. 2. 
Wobec okoliczności, iż w okresie zawierania Aneksu  stan epidemii nie został zniesiony i istnieje ryzyko  
ponownego zamknięcia Obiektu Rekreacyjnego na podstawie decyzji odpowiednich władz,  dalsze 
powoływanie się przez Strony na siłę wyższą nie zostaje wyłączone. W takiej sytuacji, Strony, po ustaniu 
przeszkód w wykonywaniu świadczeń, podejmą działania do ustalenia nowych warunków wykonania 
Umowy.  

Par. 3. 
1. Jeżeli Klient nie wykorzysta Usługi Pakietowej w terminie wskazanym w par 1 lub nie wystąpią 

okoliczności, o których mowa w par 2 Strony uznają, że umowa została wykonana. 
2. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. 
3. Aneks sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

           


