Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, organizowanych i
prowadzonych przez Grzegorza Pietrzyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„AKTYWACJA Grzegorz Pietrzyk” z siedzibą w Myślenicach, ul. Marii Konopnickiej 7, 32-400
Myślenice, posiadającego nr NIP: 6811967265 oraz nr REGON: 361797390

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin;
2. „Stronie internetowej” - rozumie się przez to stronę internetową, zlokalizowaną pod
adresem www.aktywacja.com.pl wraz z podstronami;
3. „Użytkowniku” – rozumie się przez to każdą osobę, odwiedzającą ze Stronę internetową,
korzystającą z jej treści, funkcjonalności oraz zasobów;
4. „Organizatorze” - rozumie się przez to Grzegorza Pietrzyka, prowadzącego działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod firmą „AKTYWACJA Grzegorz Pietrzyk” z siedzibą w Myślenicach, ul.
Marii Konopnickiej 7, 32-400 Myślenice, posiadającego nr NIP: 6811967265 oraz nr
REGON: 361797390;
5. „Usługobiorcy” - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonuje zgłoszenia Uczestnika zajęć nauki i
doskonalenia pływania i zawiera umowę z Organizatorem, dotyczącą uczestnictwa w
zajęciach nauki i doskonalenia pływania tejże osoby lub innych osób przez nią wskazanych;
6. „Uczestniku zajęć” - rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do uczestniczenia w
zajęciach nauki i doskonalenia pływania, wskazaną w zgłoszeniu uczestnictwa w zajęciach
nauki i doskonalenia pływania oraz w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a
Usługobiorcą;
7. „Usłudze” - rozumie się przez to prowadzenie przez Organizatora lub osoby przez niego
zatrudnione a podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zajęć
nauki i doskonalenia pływania z udziałem Uczestnika;
8.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa pod adresem www.aktywacja.com.pl prowadzona jest przez Organizatora.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, rodzaj i zakres świadczonych
przez Organizatora Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki
zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne oraz zasady
ochrony danych osobowych.
3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” i może
zostać w każdym czasie utrwalona przez Usługobiorcę oraz każdego innego Użytkownika
Strony internetowej poprzez zapisanie lub wydrukowanie treści Regulaminu. Na żądanie
Usługobiorcy, Uczestnika zajęć oraz Użytkownika Strony internetowej Organizator dostarczy
mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
4. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest powstrzymać się od
czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość
Strony internetowej.
5. Organizator świadczy drogą elektroniczną możliwość zapoznanie się z zakresem jego Usługi a
także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz umożliwiający
dokonanie zapisu na zajęcia nauki i doskonalenia pływania;
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Organizator podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 2. Wymagania techniczne
1. W celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien posiadać:
1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
3. przeglądarkę internetową;
2. Użytkownik dokonujący zgłoszenia lub zawierający umowę z Organizatorem, dotyczącą
uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania tejże osoby lub innych osób przez nią
wskazanych
powinien
dodatkowo
posiadać
adres
poczty
elektronicznej.

§ 3. Zapisy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania
1. Użytkownik może zapisać się lub też może zapisać inne osoby na zajęcia nauki i doskonalenia
pływania poprzez udostępniony na Stronie internetowej Organizatora formularz. Zapisy mogą
być dokonywane również osobiście, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. Proces zapisywania na zajęcia nauki i doskonalenia pływania obejmuje podanie danych
określonych w formularzu zgłoszenia Uczestnika.
3. Dokonanie zapisu na zajęcia nauki i doskonalenia pływania wymaga zapoznania się i
zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola formularza zgłoszenia.
4. Dane podawane w trakcie dokonywania zapisów przez Usługobiorcę przetwarzane są w celu
zawarcia umowy uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania i jej wykonania, w
szczególności w celu umożliwienia Usługobiorcy dokonania płatności, jak również w celu
wystawienia przez Organizatora rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, późniejsze jej
wykonanie oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zgłoszenia jako
wymagane jest niezbędne dla dokonania zgłoszenia Uczestnika i późniejszego zawarcia
umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia Uczestnika).
Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, a później mogą być przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługobiorcy i w stosunku do niego.
5. Rezerwacja zostaje skutecznie dokonana z chwilą kiedy Organizator poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługobiorcy potwierdzi przyjęcie rezerwacji. W przypadku braku
możliwości dokonania rezerwacji z uwagi na wyczerpanie ilości wolnych miejsc, Organizator
poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę również poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
6. Skuteczne dokonanie rezerwacji ma ten skutek, że Organizator blokuje na rzecz Uczestnika
lub Uczestników wskazanych przez Usługobiorcę miejsca i blokada miejsc pozostaje
skuteczna aż do wyznaczonego jako ostatni dnia płatności za udział w zajęciach. Po tym
terminie Organizator uprawniony jest uznania, iż Usługobiorca odwołał rezerwację.
7. Umowa o wykonanie Usługi przez Organizatora zostaje zawarta po otrzymaniu od operatora
płatności potwierdzenia dokonania płatności przez Usługobiorcę a w innych przypadkach z
chwilą wpływu środków bezpośrednio na rachunek Organizatora lub też do jego rąk.
8. Usługobiorca potwierdza fakt zawarcia umowy o wykonanie Usługi pomiędzy nim a
Usługobiorcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
9. Umowa o wykonanie Usługi zostaje zawarta na okres wskazany w formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z podanym harmonogramem wykonywania Usługi (harmonogram
zajęć).
10. Przeniesienie praw Usługobiorcy na inną osobę związanych z zawartą umową oraz zmiana
wskazanego Uczestnika lub Uczestników już po zawarciu umowy możliwa jest wyłącznie w
porozumieniu z Organizatorem i za jego zgodą.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy, w
przypadku zbyt małej liczby Uczestników, uniemożliwiającej utworzenie grupy, chyba że
Usługobiorca wyrazi zgodę na propozycję Organizatora udziału wskazanego Uczestnika w
zajęciach innej grupy, której Uczestnicy znajdują się w podobnym wieku oraz prezentują
podobny lub porównywalny poziom umiejętności pływackich.

12. Usługobiorca posiada prawo do odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy najpóźniej
do dnia rozpoczęcia drugich w kolejności zajęć z udziałem wskazanego przez niego
Uczestnika/Uczestników. W takim wypadku Organizator zwróci na rzecz Usługobiorcy całość
wpłaconej na jego rzecz kwoty.
13. Wszelkie informacje Usługobiorca otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej
lub numer telefonu.
§ 4. Wykonywanie Usługi
1.Organizator w związku z wykonywaniem Usługi gwarantuje wykwalifikowaną kadrę, posiadającą
stosowne umiejętności i kwalifikacje w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
2. Wykonywanie Usługi odbywać się będzie na krytej pływalni Aquarius w Myślenicach (32-400)
przy ul. Ogrodowej 19.
3. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu, poleceń
i instrukcji i poleceń Organizatora oraz osób działających w jego imieniu a także do Regulaminu i
zasad obowiązujących na terenie pływalni, określonych przez jej właściciela lub zarządcę.
4. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić Uczestnika zajęć bezpośrednio przed
ich rozpoczęciem oraz odebrać Uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu.
5. Podczas zajęć nauki i doskonalenia pływania każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania
odpowiedniego stroju, stosownie do informacji otrzymanych od Organizatora oraz wymaganych przez
właściciela lub zarządcę obiektu, w którym Usługa będzie przez Organizatora wykonywana.
6. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania prowadzone będą w grupach, na które podzieleni zostaną
Uczestnicy zajęć, z uwzględnieniem ich wieku a także posiadanych umiejętności pływania.
7. Za bezpieczeństwo Uczestników podczas zajęć odpowiada instruktor nauki pływania, prowadzący
zajęcia a także ratownicy pełniący dyżury na pływalni.
8. Dokonanie rezerwacji lub zawarcie umowy przez Usługobiorcę jest równoznaczne z zapewnieniem,
że nie istnieją żadne znane Usługobiorcy przeciwwskazania zdrowotne do udziału wskazanego przez
niego Uczestnika w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. W przypadku gdyby takie
przeciwwskazania pojawiły się w trakcie uczestniczenia w zajęciach, Usługobiorca zobowiązany jest
poinformować o tym niezwłocznie Organizatora, który na wypadek gdyby otrzymane informacje
wskazywały na ryzyko zagrożenia dla zdrowia lub życia Uczestnika lub innych osób, będzie miał
prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach.
9. W przypadku odwołania zajęć z nauki i doskonalenia pływania z przyczyn niezależnych od
Organizatora (np. decyzja władz państwowych, przyczyny leżące po stronie właściciela obiektu,
awarie, itp. ), Organizator dokona zwroty kwoty proporcjonalnie odpowiadającej okresowi przez jaki
Usługa nie będzie świadczona. Usługobiorcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
10. Organizator nie zwraca kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Rodzica/Opiekuna
prawnego bądź z winy samego Uczestnika. W przypadku jednorazowej nieobecności Uczestnika na
zajęciach z nauki i doskonalenia pływania z przyczyn niezależnych od Organizatora, przysługuje mu
prawo do udziału w innych jednorazowych zajęciach organizowanych przez Organizatora, po
wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.
11. W przypadku odwołania zajęć z jakichkolwiek powodów, Organizator niezwłocznie poinformuje o
tym fakcie Usługobiorcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Informacja dotycząca
odwołanych zajęć może znaleźć się również na Stronie internetowej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez osoby uczestniczące w
zajęciach nauki i doskonalenia pływania, jak również nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenia urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, tablety, laptopy itp.), bądź innych
drogocennych przedmiotów (np. biżuteria, zegarki itp.), które są własnością osób uczestniczących w
zajęciach a zostaną zniszczone lub utracone podczas zajęć.
13. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia
Uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, w
przypadku Uczestnika który uporczywie narusza ustalony porządek, Regulamin oraz regulamin
pływalni, swoim zachowaniem zagraża innym Uczestnikom lub uniemożliwia prowadzenie zajęć.
14. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika
lub też bezpośrednio sam Uczestnik o ile jest pełnoletni.

§ 5. Metody płatności
1. Organizator udostępnia następujące metody płatności:
1. przelew bankowy – Umowa zostaje zawarta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
bankowym Organizatora:
Dane do przelewu:
„AKTYWACJA Grzegorz Pietrzyk, ul. Marii Konopnickiej 7, 32-400 Myślenice
nr konta:
2. szybkie płatności internetowe online w serwisie Dotpay.pl – umowa zostaje zawarta
jest po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania, podmiotem
świadczącym obsługę płatności jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
3. gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio na rzecz Organizatora.
2. Usługobiorca nie może łączyć różnych form płatności w jednym zgłoszeniu Uczestnika lub
Uczestników.
3. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem systemu pośredniczącego (system
Dotpay.pl) Usługobiorca zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu podmiotu
pośredniczącego w płatności.

§ 6. Reklamacja z tytułu zastrzeżeń dotyczących Strony internetowej oraz prowadzonych zajęć
(wykonywania Usługi)
1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Organizatora w formie pisemnej
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W reklamacji Użytkownik, Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę),
adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
3. Organizator w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako
wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe
złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia
zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących Organizatorowi i w stosunku do niego.

§ 7. Profile Organizatora w serwisach społecznościowych
1. Organizator może prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do
publikowania informacji o Organizatorze, oferowanej przez niego Usłudze, bądź
prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto
możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub
obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Organizatora profilach dostępna jest
na Stronie internetowej.
2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Organizatora, publikować własne treści, bądź
prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto
w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego
serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator
może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem
natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne,
zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.

3. Odbiorca lub obserwator profilu Organizatora zobowiązany jest powstrzymać się od
czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez
właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych
danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w
którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy
aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu
Organiatora, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści lub
aktywności.
5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w
regulaminie tego serwisu.
§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest Organizator.
2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych
może być podmiot świadczący na rzecz Organizatora usługi związane z jego działalnością, np.
podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator systemu płatności obsługujący
wybraną przez Użytkownika formę płatności, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe,
marketingowe lub prawne.
3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje
prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania
od Organizatora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Organizatora w formie pisemnej
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych
określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie
dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn.
zm.).
3. Organizator może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
1. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
2. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
3. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów
identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
4. zmiana funkcjonalności Strony internetowej;
5. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą
elektroniczną;
6. zmiana warunków technicznych korzystania ze Strony internetowej lub świadczonych
Usług.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,
wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na Stronie internetowej.

5. Użytkownik, Usługobiorca który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie
bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian) - wypowiedzenie umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
6. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zgłoszeń Uczestników zajęć nauki i
doskonalenia pływania w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian.
Takie zgłoszenia realizowane będzie na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym
w czasie zgłoszenia Uczestnika.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2021r.

