REGULAMIN ZAJĘĆ
„Animacje NAWAkacje”
1.

Zajęcia „Animacje NAWAkacje” skierowane są dla dzieci w różnym wieku i są bezpłatne.

2.

Organizatorem „Animacji NAWAkacje” jest Pływalnia Miejska „Nawa” Sp. z o.o., ul. B. Prusa 6a
w Skierniewicach.

3.

„Animacje NAWAkacje” będą odbywać się cyklicznie, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13:00 -15:30, oraz
w niedzielę 19.07.2020 r. w godzinach 16:00 – 17:30, przy ul. Konwaliowej w Skierniewicach, nad Zalewem Zadębie.

4.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zastrzega możliwość odwołania zajęć.

5.

Przed rozpoczęciem zajęć każda osoba biorąca udział w animacjach jest zobowiązana do dezynfekcji rąk za pomocą
udostępnionego przez organizatora środka dezynfekującego.

6.

Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami biorącymi udział w zajęciach.

7.

Instruktor może odmówić prowadzenia animacji z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.

8.

Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć sprawują ich rodzice/opiekunowie. Animacje nie mają na celu przejęcia opieki nad
dzieckiem, a jedynie zorganizowaniem czasu wolnego.

9.

Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych zajęć.

10. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować instruktora o uczuleniach i chorobach dziecka biorącego udział
w zajęciach.
11. Udział w zajęciach „Animacje NAWAkacje” jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń
w stosunku do Pływalni Miejskiej „Nawa” związanych z nienależytym uczestnictwem w animacjach
i niestosowaniem się do zasad, tj. z tytułu wszelkich wypadków, w szczególności złamań, zwichnięć, innych urazów
i uszkodzeń ciała.
12. Osoby, u których zostaną stwierdzone wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
w oddychaniu, powinny jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem,
poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112.
13. Organizator zastrzega możliwość odmowy udziału w zajęciach osobie, u której wystąpi podejrzenie zakażenia
SARS-Co-V-2.
14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jego
akceptacją, oraz równoznaczne ze zgodą na utrwalenie i eksponowanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych
na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95-46/WE.

