
Regulamin Ferie 2023

Regulamin Płatności

1. Sprzedawca usługi nauki pływania: AR+ Jakub Jaeschke ul. Święty Marcin 29/8 61-608 Poznań. NIP:
972-122-43-90 REGON: 365-829-885.

Organizatorem kursu ferie 2023 w zakresiei zajęć nauki pływania jest firma: AR+ Jakub Jaeschke ul. Święty
Marcin 29/8 61-608 Poznań, NIP: 972-122-43-90 REGON: 365-829-885.

2. Dane kontaktowe:

❖ ul. Święty Marcin 29/8 61-608 Poznań,

❖ Adres mailowy: chlorekswim@gmail.com ,

❖ Telefon: 791-464-286.

3. Cennik:

Śrem:

❖ Cena kursu Ferie 2023 grupa do 7 osób na jednego instruktora/ 4 zajęcia 185 zł/ osoba (minimum 5 osób w
grupie), dla rodzeństw obowiązuje zniżka na drugie i każde kolejne dziecko 175 zł/osoba,

❖ Cena kursu  dwuosobowego Ferie 2023 320 zł/osoba/ 4  zajęcia,

❖ Cena kursu indywidualnego Ferie 2023 469 zł/ 4 zajęcia.

Poznań - Fabryka Formy:

❖ Cena kursu Ferie 2023 grupa do 3 osób na jednego instruktora/ 4 zajęcia 229 zł/ osoba (minimum 3 osoby w
grupie), dla rodzeństw obowiązuje zniżka na drugie i każde kolejne dziecko 219 zł/osoba,

❖ Cena kursu  dwuosobowego Ferie 2023 279 zł/osoba/ 4  zajęcia,

❖ Cena kursu indywidualnego Ferie 2023 459 zł/ 4 zajęcia.

4. Opis usługi:

❖ nauka pływania dla dzieci od 4 roku życia oraz młodzieży i dorosłych,

❖ doskonalenie pływania,

❖ przygotowanie do triathlonu,
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a. Zapisy na kursy ferie 2023 trwają do 26.01.2023 lub do wyczerpania miejsc, po tym terminie, będzie
możliwe dokonanie zapisu na zmienionych warunkach.

b. Zajęcia odbywają się przez 4 dni w tygodniu w zależności od wyboru lokalizacji i grupy w systemie
ActiveNow. Przed dokonaniem zapisu należy zapoznać się z poziomami grup, w przypadku błędnego zapisu,
usługodawca nie gwarantuje miejsca w innej grupie oraz nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie błędnego
zapisu. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut i obejmuje cenę wejścia na obiekt.

c. Opłata pobierana jest jednorazowo za cały kurs. Opłatę należy uiścić w terminie do 3 dni od dnia dokonania
zapisu, opłata musi być zaksięgowana na koncie lub Klient musi przesłać potwierdzenie wpłaty na adres
mailowy chlorekswim@gmail.com. W przypadku braku dokonania opłaty kursant zostaje automatycznie
wypisany z grupy.

d. Klient posiada prawo do zwrotu płatności w wysokości

1. 70% poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji do dnia 20.01.2023 r,
2. Po 20.01.2023 nie ma możliwości dokonania rezygnacji, w przypadku wolnych miejsc w grupie o

takim samym poziomie, na jaki Klient dokonał zapisu, istnieje możliwość zmiany terminu kursu
wakacyjnego.

3. W przypadku nieuzbierania grupy zwracamy 100% poniesionych kosztów.

5. Formy płatności:przelew tradycyjny na konto bankowe

BNP Paribas

86 1600 1462 1855 7055 6000 0001

Tytuł: kurs ferie 2023, Śrem/Poznań, imię i nazwisko kursanta.

Termin płatności: przelewu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Tylko opłacone
miejsce jest gwarancją zajęć.

6. Usługa świadczenia nauki pływania na obiekcie Śremskiego Sportu ul. Stanisława Staszica 1A, 63-100 Śrem
oraz na obiekcie Fabryka Formy w galerii Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań.

7. Zwroty dokonywane są na konto Klienta w ciągu 14 dni od złożenia mailowo rezygnacji.

Rezygnację należy złożyć na maila chlorekswim@gmail.com .

8. Administratorem danych osobowych jest firma AR+ Jakub Jaeschke, która zbiera dane Klientów w
koniecznych celach administracyjnych.

9. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest ActiveNow z siedzibą w Warszawie.
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