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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

FUNDACJI HASTEN 

Nauka Pływania dla Dorosłych mieszkańców Białołęki 

 

1. Postanowienia ogólne i definicje 

  

Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki i doskonalenia pływania Fundacji Hasten określa 

zasady uczestnictwa w zajęciach pływania organizowanych przez Fundację Hasten, a finansowanych 

przez Urząd Dzielnicy Białołęka, warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim okre-

ślone. Postanowienia Niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio wraz z postanowieniami 

Regulaminu korzystania z serwisu www.hasten.pl 

 

  

Organizatorem zajęć pływania jest Fundacja Hasten, ul. Lekka 3U4 , 01-910 Warszawa, KRS: 

768133, NIP: 1182187989;  

  

Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że 

inaczej postanowiono w Regulaminie: 

 

• Harmonogram Zajęć  – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć; 

• Organizator – Fundacja Hasten pod marką Academy of Hasten 

• Regulamin – niniejszy regulamin; 

• Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z upoważ-

nienia Organizatora; 

• Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach; 

• Zajęcia – zajęcia pływania – grupowe lub indywidualne lub zajęcia doskonalenia pływania orga-

nizowane przez Organizatora. 

• Cykl – 4 zajęcia 

 

 

  

 

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć 

 

• Projekt Nauka Pływania dla Dorosłych mieszkańców Białołęki jest realizowany przez okres 12 

tygodni. 

• Warunkiem uczestnictwa w zajęcia jest dokonanie rejestracji i zapisu na zajęcia za pośrednic-

twem platformy dostępnej na stronie www.hasten.pl oraz zapoznanie się i akceptacja niniej-

szego Regulaminu przez Uczestnika podczas rejestracji na zajęcia.  Zapisu dokonujemy na 

każdy cykl oddzielnie z podziałem na dwie grupy zaawansowania - początkującą i zaawanso-

waną. W każdej grupie jest do 8 osób zapisanych. Harmonogram zajęć dostępny jest na plat-

formie grafik.hasten.pl. Daty zapisu na poszczególne cykle podane będą w harmonogramie.  

• Poprzez akceptację  niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadczaja, iż zapoznał się z jego tre-

ścią, zrozumiał ją i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.  

• Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma prze-

ciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach. 

• Harmonogram Zajęć, określający termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych wydarzeń 

Organizatora znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.grafik.hasten.pl. 

• Zapisy na zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie www.ha-

sten.pl. 

http://www.hasten.pl/
http://www.hasten.pl/
http://www.grafik.hasten.pl/
http://www.hasten.pl/
http://www.hasten.pl/
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• Zajęcia prowadzone są przez Trenerów, posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie na-

uki i doskonalenia pływania. 

• Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach, na które się zapisał. 

W razie spóźnienia Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia. Czas na od-

wołanie zajęć jest określony przy opisie danych zajęć. 

• W przypadku nieobecności Uczestnika na dwóch zajęciach zostaje on skreślony z listy uczest-

ników. 

• Zajęcia odbywają się na pływalni BOS ul. Światowida 56 03-143 Warszawa. Uczestnik zobo-

wiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu tego obiektu. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za usunięcie Uczestnika, przez wyznaczonego do tego pracownika obiektu, 

z terenu obiektu na którym odbywają się zajęcia z powodu nie przestrzegania regulaminu 

obiektu.  

• Odrabianie Zajęć, z powodu nieobecności z przyczyn zależnych od Uczestnika, możliwe jest 

jedynie w przypadku zgłoszenia nieobecności za pośrednictwem platformy maksymalnie do 3 

godzin przez rozpoczęciem danych zajęć. Odrabianie zajęć możliwe jest w terminie innych Zajęć 

prowadzonych w ramach tego samego Cyklu. 

• Zajęcia trwają 60 minut. Uczestnik otrzymuje kluczyk do szatni na 10 min przed zajęciami i ma 

15 min na przebranie się po zakończeniu zajęć. Uczestnik powinien przybyć do szatni, tak aby 

punktualnie stawić się na Zajęcia. Rozpoczęcie Zajęć odbywa się na sygnał Trenera – wchodze-

nie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest zabronione. 

• Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania postano-

wień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego lub niewłaściwego zachowania, 

Trener ma prawo wydalenia Uczestnika z zajęć bez prawa do odrabiania Zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe oraz 

zastępstwo w wyjątkowym przypadku niedyspozycji Trenera. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny termin bądź 

podłączenie do innej grupy o podobnym poziomie. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria na 

obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin 

Zajęć. 

  
 

4. Płatności 
 

• Zajęcia prowadzone w ramach Projektu Białołęka są bezpłatne. 
 

5. Odpowiedzialność 
 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności 

tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w Zajęciach. Or-

ganizator nie ponosi odpowiedzialności powstałych z tego tytułu. 

• Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika. 

• Organizator odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. W szcze-

gólności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika gdy zostanie on na obiekcie, po zakończo-

nych Zajęciach lub w szatni. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika, w szczególności te pozostawione po Zajęciach 

lub w szatni. 

• Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika. Do-

tyczy to w szczególności, szkód spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia, szkód 

spowodowanych innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na obiekcie, gdzie odbywają 

się Zajęcia. 
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6. Postanowienia końcowe 
 

• Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego obec-

ności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na stronie 

internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym Organizatora, na zasadach 

wskazanych w Regulaminie korzystania z serwisu www.hasten.pl, oraz wskazanych w niniej-

szym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża na to 

zgodę. 

• Uczestnik ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczest-

nika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 14 dni 

od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Organizatora publikacje z wizerunkiem Uczest-

nika zostaną usunięte. 

• W przypadku nie spełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo 

odmówić przyjęcia go na Zajęcia. 

• W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator ma 

prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik będzie in-

formowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres 

e-mail Uczestnika oraz zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej 

Organizatora przez okres 14 dni od momentu wprowadzenia zmiany. 

• Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu na 14 dni przez wprowadzeniem zmienionego 

Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Uczestnik zobowiązany 

jest do poinformowania Organizatora o tym fakcie. Jeżeli Uczestnik nie złoży w terminie 7 dni 

zastrzeżeń, obowiązuje ich Regulamin w nowej wersji. 

• Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hasten.pl. 

• Niniejszy regulamin oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa własności 

intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich 

rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody 

Organizatora 

http://www.hasten.pl/
http://www.hasten.pl/

