
 
 

 
 
 
 

 
Regulamin zająć IKP (Intensywny Kurs Pływania) 

 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z usługi kursu IKP (Intensywny Kurs Pływania) i obowiązuje 

łącznie z „Regulaminem basenu rekreacyjnego ośrodka Lusowski Zdrój SPA BY NATURE” oraz „Przepisami 
porządkowymi basenu rekreacyjnego ośrodka Lusowski Zdrój SPA BY NATURE” dostępnymi na stronie 
www.lusowskizdroj.pl. 

2. Kurs składa się z pięciu 45-minutowych zajęć trwających w jednym tygodniu codziennie od poniedziałku 
do piątku. 

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i 
uzgodnionym grafikiem. 

4. Klient oświadcza, że uczestnika kursu (patrz: formularz kontaktowy) wybiera następujący kurs (wstawić 
znak x w wybrane pole) 

IKP 4-5 (liczebność grupy = maks. 6 osób) 
 
IKP 6-7 (liczebność grupy = maks. 9 osób) 
 
IKP 7-9 (liczebność grupy = maks. 9 osób) 
 

5. Lusowski Zdrój zastrzega sobie prawo do zmiany dnia i godziny zajęć organizowanych w ramach Kursu. 
Klient, jeżeli nie wyraża zgody na taką zmianę, otrzymuje zwrot kosztów kursu. 

6. Lusowski Zdrój zastrzega sobie prawo do nieorganizowania zajęć, jeżeli grupa będzie liczyć mniej niż 6 
opłaconych uczestników (grupy 6-7 lat i 7-9 lat) oraz mniej niż 5 osób (grupa 4-5 lat). 

7. Do opłaty za kurs doliczana jest zwrotna kaucja za kluczyk do basenowej szafki ubraniowej w wysokości 20 
zł. Kaucja ta przepada w przypadku zagubienia kluczyka, przy czym kluczyk niezwrócony w recepcji obiektu 
w dniu korzystania z basenu uważa się za zgubiony.  

8. Nieobecność na zajęciach z jakiejkolwiek przyczyny nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia w 
części/w całości ani też nie stanowi podstawy do żądania odrobienia opuszczonych zajęć w innym terminie. 

9. Klient zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników obiektu o 
zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
własne i innych osób. 

10. Klient na terenie Obiektu rekreacyjnego zobowiązuje się do przestrzegania przez siebie i osoby znajdujące 
się pod jego opieką: (a) znaków informacyjnych, nakazów i zakazów umieszczonych w Obiekcie 
rekreacyjnym, (b) poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników Obiektu rekreacyjnego, 
a także komunikatów podawanych przez głośniki,(c) zasad użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju 
podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem.  

11. Lusowski Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, których bezpośrednią bądź 
pośrednią przyczyną może być niezastosowanie się do obowiązujących w Obiekcie rekreacyjnym 
Regulaminów 

 

 

 

 


