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BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ FITNESS W WARSZAWIE, ADRES DO DORĘCZEŃ: PLAC EUROPEJSKI 3, 00-844 WARSZAWA 

 

 

Regulamin Nauki Pływania 

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki nauki pływania organizowanej w klubach prowadzonych pod marką FITNESS 

ACADEMY przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, posiadającą numer NIP: 8361676510 oraz numer REGON: 

750721670, kapitał zakładowy: 2.933.542,00 zł, w pełni opłacony, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług fitness w ramach 

Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie przy Placu Europejskim 3 (00-844 Warszawa), NIP: 8361676510, w tym w ramach sieci 

fitness klubów pod marką Fitness Academy (dalej jako „Fitness Academy”). 

2. Fitness Academy prowadzi kursy nauki pływania w następujących Klubach: Fitness Academy Rogowska (ul. Rogowska 52A) oraz Fitness 

Academy Strzegomska (ul. Strzegomska 210/212).  

3. Fitness Academy organizuje kursy nauki pływania przeznaczone dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. 

Harmonogram kursów jest dostępny w recepcji Klubów. 

4. Do udziału w kursie nauki pływania upoważnia karnet NAUKA PŁYWANIA (dalej jako „Karnet”). W ramach Karnetu uczestnik kursu  

nie jest uprawniony do korzystania z Klubu Fitness Academy poza czasem trwania zajęć kursu, z wyjątkiem czasu na przebranie się: 15 

minut przed zajęciami i 15 minut po zajęciach. Przekroczenie wyznaczonego limitu może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty 

zgodnie z aktualnym Cennikiem. 

5. Fitness Academy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć w nagłych przypadkach w trakcie trwania kursu, o czym 

niezwłocznie poinformuje uczestników na podane przez nich przy zawieraniu umowy adresy e-mail. 

6. Kursy nauki pływania dla niemowląt i dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia odbywają się przy udziale jednego rodzica/opiekuna, który 

wraz z dzieckiem wchodzi do wody i aktywnie uczestniczy w zajęciach.  

7. Karnet dla dzieci i młodzieży uczestniczących w kursie nauki pływania nie uprawnia rodzica/opiekuna dziecka do korzystania z usług 

Klubu. 

8. Kursy nauki pływania dla dzieci powyżej 4 roku życia odbywają się bez aktywnego udziału rodziców/opiekunów. 

9. W przypadku udziału w kursie osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun po doprowadzeniu dziecka na zajęcia nie może przebywać  

w obszarze niecki basenowej lub przyległej plaży.  

10. Zajęcia trwają: 

a. 30 minut – niemowlęta i dzieci,  

b. 45 minut – grupy dorosłych. 

11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Fitness Academy (np. awaria na basenie), Fitness Academy zobowiązuje się 

zrealizować zajęcia w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w takich zajęciach, Fitness Academy 

zwróci mu pieniądze za te zajęcia pod warunkiem poinformowania Fitness Academy o braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach  

nie później niż na 2 godziny przed terminem zajęć. 

12. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Fitness Academy, uczestnikowi nie przysługuje zwrot 

opłaty za zajęcia. 

13. Uczestnik może odrobić jedne zajęcia w trakcie trwania kursu nauki pływania bez podawania przyczyny. Odrobienie należy wykorzystać 

w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziome zaawansowania i przedziale wiekowym,  

pod warunkiem wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem nauki pływania Fitness Academy. 

14. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala mu na uczestniczenie w kursie nauki pływania.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub możliwości uczestniczenia w kursie nauki pływania, przed 

przystąpieniem do zajęć uczestnik powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. 

15. Zmiana instruktora prowadzącego kurs nauki pływania w czasie trwania kursu nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy  

na Karnet. 

16. W czasie zajęć uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu pomocniczego udostępnionego przez Fitness Academy. 

17. Wszelkie sprawy związane z kursem należy zgłaszać na adres email: naukiplywania@fitness-academy.com.pl.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Umowy  

oraz Regulaminu sieci  fitness klubów Fitness Academy, dostępne w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej www.fitness-

academy.com.pl. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Nauki Pływania 

 

Cennik 

Nauka pływania  

 

Wejście jednorazowe – 50 zł 

 

Pakiet 5 wejść – 250 zł 

 

Opłata za przekroczenie limitu czasowego – 20 zł  
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