
Regulamin  
oferty bonów prezentowych na szkolenia stołecznego WOPR  

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania z oferty prezentowej „nowe na nowy 
rok” oraz uczestnictwa w zajęciach, kursach i szkoleniach prowadzonych przez Stołeczne 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

2. Organizatorem zajęć, kursów, szkoleń oraz administratorem danych osobowych jest Stołeczne 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie ul. Pytlasińskiego 17 – 
zwane dalej Stołecznym WOPR. 

3. Stołeczne WOPR zapewnia zajęcia prowadzone przez kadrę instruktorów/trenerów 
posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie, pływania, ratownictwa wodnego oraz 
sportowego ratownictwa wodnego. 

4. Każdy uczestnik zajęć, kursów oraz szkoleń przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek 
skonsultować się z lekarzem celem stwierdzenia braku przeciwskazań do udziału w 
zajęciach. W przypadku stwierdzenia przez lekarza jakichkolwiek przeciwskazań uczestnik 
lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika jest zobowiązany do poinformowania o tym 
fakcie biuro Stołecznego WOPR. 

5. Chęć otrzymania faktury za wykupione zajęcia można zgłosić przy składaniu zamówienia, 
zaznaczając odpowiednią opcję lub po opłaceniu karnetu, wysyłając e-maila na adres: 
ksiegowosc@wopr.warszawa.pl, podając pełne dane niezbędne do wystawienia faktury 
(faktura na osobę prywatną: Imię i nazwisko oraz pełny adres, faktura na firmę: NIP, nazwa 
i adres firmy). W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury na adres e-mail, faktura 
zostanie wysłana do klienta w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od otrzymania 
zgłoszenia. 

6. Stołeczne WOPR oferuje: 
1. szkolenia ratownicze 
• szkolenie Młodszych ratowników WOPR w cenie 450,00 zł
• szkolenie ratowników WOPR w cenie 500,00 zł
• szkolenie modułowe MSW III moduł w cenie 600,00 zł 
• szkolenie ratowników wodnych (MSW) w cenie 1300,00 zł 
• szkolenie instruktorów ratownictwa w cenie 1349,00 zł 
  * szkolenia odbywają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 
www.wopr.warszawa.pl 
  ** czas na realizacje bonu to 12 miesięcy od daty zakupienia  
2. szkolenia motorowodne 
• szkolenie przygotowujące do egzaminu na patent sternika motorowodnego w cenie 450,00 zł (cena 

nie obejmuje egzaminu państwowego) 
  * szkolenia odbywają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 
www.wopr.warszawa.pl 
  ** czas na realizacje bonu to 12 miesięcy od daty zakupienia - przy braku realizacji 
conajmniej 3 szkoleń w roku 2023, bon zostaje przeniesiony na następny rok 
3. kursy specjalistyczne  
• szkolenie na wodach szybkoapłynących i powodziowych w cenie 700,00 zł (cena nie zawiera 

przejazdu na miejsce szkolenia) 
• szkolenie ratownictwa lodowego w cenie 400,00 zł 
• szkolenie na sędziego zawodów ratownictwa sportowego w cenie 200,00 zł  
  * szkolenia odbywają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 
www.wopr.warszawa.pl 
  ** czas na realizacje bonu to 12 miesięcy od daty zakupienia - przy braku realizacji 
conajmniej 2 szkoleń w roku 2023, bon zostaje przeniesiony na następny rok.  
  *** Stołeczne WOPR zastrzega sobie możliwość odwołania szkoleń specjalistycznych z  
powodu złej pogody niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia 
3. zajęcia i kursy z nauki pływania  
• 1 zajęcia 30 min. grupowe  - cena 45,00 zł 
• pakiet 2 zajęcia 30 minutowe grupowe - cena 88,00 zł 
• 1 zajęcia 30 min.  indywidualne - cena 90,00 zł 
• pakiet 2 zajęć 30 min. indywidualnych - 170,00 zł 
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• 1 zajęcia 60 min. grupowe - 75,00 zł 
• pakiet 2 zajęć 60 min. grupowych - 140,00 zł 
• kurs instruktora pływania - 1499,00 zł 
  * zajęcia odbywają się na pływalniach w warszawie w godzinach popołudniowych/
wieczornych 
  ** termin zajęć ustalanych jest indywidualnie z koordynatorem projektu poprzez 
szkolenia@wopr.warszawa.pl lub telefonicznie 798 006 651 
  ** czas na realizacje bonu to 12 miesięcy od daty zakupienia 
7. Każda osoba zgłaszająca może zapisać dowolną ilość uczestników na zajęcia. Dla każdego 

uczestnika klient wybiera oddzielny bon.
8. Zajęcia grupowej nauki pływania będą odbywały się z podziałem na grupy zgodnie z opisem 

otrzymanym przez zgłaszającego.
9. Wpłat za bon należy dokonywać przelewem na nr rachunku bankowego 43 2490 0005 0000 

4600 2272 3163 zarejestrowanego w Alior Bank S.A. , należącego do Stołecznego WOPR. 
Wpłaty należy tytułować numerem bonu, uzyskanego po zakupie.  

10. Dokonanie     zapłaty jest      równoznaczne     z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu 
udziału w zajęciach, kursach i szkoleniach prowadzonych przez Stołeczne WOPR oraz 
regulaminu pływalni lu ośrodka  na którym prowadzone są zajęcia, kursy i szkolenia.

11. W zajęciach, szkoleniach oraz kursach może brać udział jedynie osoba posiadająca bon. 
12. Regulaminy poszczególnych zajęć, kursów i szkoleń zostaną udostępnione kursantom po 

zarezerwowaniu miejsca na zajęciach i przed rozpoczęciem zajęć, kursów lub szkoleń.  
13. Stołeczne WOPR zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć uczestnika, którego zachowanie 

uzna za nieodpowiednie, wpływające negatywnie na innych uczestników zajęć. W takim 
przypadku kwota za zajęcia nie zostanie zwrócona, a uczestnik ten nie będzie miał 
możliwości powrotu do danej grupy. 

14. Uczestnicy zajęć zobowiązują się szanować sprzęt używany do prowadzenia zajęć. W przypadku 
jego zniszczenia, uczestnik lub jego opiekun jest zobowiązany do odkupienia sprzętu. 

15. Stołeczne WOPR zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora zajęć w przypadku zdarzeń 
losowych lub innych nieprzewidzianych sytuacji.Stołeczne WOPR zastrzega sobie 
możliwość odpracowania zajęć na innej niż wyznaczona pływalnia.

16. Niewykorzystany bon po upłynie 12 miesięcy od zakupy traci ważność i nie podlega zwrotowi.  
17. Za rzeczy pozostawione na terenie pływalni lub innego ośrodka na terenie którego prowadzone 

są zajęcia, kursy lub szkolenia, Stołeczne WOPR nie ponosi odpowiedzialności. 
18. Stołeczne WOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania foto oraz wideorelacji zajęć w celu 

utrzymania  jak  najwyższej  jakości  prowadzonych  kursów  nauki  pływania   oraz prawo   
do wykorzystania wizerunku uczestników zajęć i instruktorów w celach statutowych 
Stowarzyszenia. Uczestnikowi zajęć lub jego prawnemu opiekunowi przysługuje prawo 
odstąpienia od tego punktu regulaminu po wcześniejszym zgłoszeniu drogą elektroniczną na 
adres mailowy szkolenia@wopr.warszawa.pl

19. Wszelkie uwagi, sugestie czy reklamacje dotyczące funkcjonowania zajęć, kursów oraz szkoleń 
należy kierować na adres mailowy biuro@wopr.warszawa.pl . Stołeczne WOPR odniesie się 
do nich niezwłocznie.

20. Akceptacja powyższej treści regulaminy jest jednoznaczna ze zgoda na bezpłatne przetwarzanie, 
uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa dla potrzeb 
prawidłowej realizacji zajęć. 
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