Poniżej kilka informacji organizacyjnych:
Informujemy, że w sklepach internetowych Google Play oraz App Store dostępne są
bezpłatne aplikacje WamaSport. Aplikacja ma zadanie ułatwić użytkownikom systemów
android oraz iOS szybki dostęp do konta celem: okazania karnetu (opłaconych zajęć),
zgłoszenia nieobecności, opłacenia zajęć, szybkiego kontaktu z nami. Chcąc korzystać z
aplikacji należy ją pobrać i zalogować się korzystając z dotychczasowego loginu i hasła.
1. Wejście na basen za okazaniem opłaconego okresu rozliczeniowego.
Opłacone zajęcia można pokazać na dwa sposoby:
a/ poprzez aplikację,
b/lub po zalogowaniu się na konto proszę zaznaczyć „check box” pokaż tylko moje
zajęcia. Klikając na ikonkę grupy, następnie na przycisk „wybierz operację”
pojawi się możliwość pobrania karty basenowej w formacie pdf.
Należy ją wydrukować i pokazać wchodząc na basen.
2. Zbiórka na płycie basenu w miejscu oznaczonym tabliczką z logo WAMA SPORT.
Nasi instruktorzy będą ubrani w koszulki z napisem WAMA SPORT.
3. Strój na zajęcia dla dziewczynek proponujemy jednoczęściowy, dla chłopców
kąpielówki (nie szorty). Obowiązkowo dzieci powinny być wyposażone w
okularki i czepek.
4. Rodzice dzieci najmłodszych powinni pobrać w kasie bilet „opiekun”, który
upoważnia do krótkotrwałego, nieodpłatnego wejścia na płytę basenu w celu
doprowadzenia dziecka na zajęcia. Podczas zajęć rodzice przebywają na
trybunach.
5. Nieobecności na zajęciach prosimy zgłaszać za pomocą aplikacji lub portalu.
Chcąc zrobić to za pomocą portalu należy: po zalogowaniu się na konto proszę
zaznaczyć „check box” pokaż tylko moje zajęcia. Klikając na ikonkę grupy
następnie na przycisk „wybierz operację” pojawi się opcja zgłoś nieobecność.
Tylko zgłoszone wcześniej nieobecności są możliwe do odpracowania. W miejsce
zgłoszonych nieobecności zapraszane są dzieci z analogicznych grup, które
znajdują się pierwsze na liście oczekujących do odpracowania. Odpracowanie
zajęć jest możliwe ale nie jest gwarantowane.
6. Wszystkie terminy zajęć są widoczne w aplikacji lub znajdują się na Państwa
kontach (patrz pkt 1b.)
7. Informujemy, że faktury za opłacone zajęcia generują się automatycznie tuż po
dokonaniu płatności i są wysyłane na Państwa adres mailowy.
8. Ewentualne uwagi, spostrzeżenia lub pytania prosimy kierować na:
info@wamasport.pl

