
                           
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W NAUCE PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

 
 
 

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Krosna. 
2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, którą uczestnicy przedstawiają 
organizatorowi zajęć w celu ewidencyjnym i porządkowym. 
3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłoszonych do udziału w zajęciach składają pisemną zgodę na uczestnictwo 
swojego dziecka w zajęciach sportowych. 
4. Uczestnicy projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa, która jest jednocześnie zgodą na przyjęcie 
warunków niniejszego regulaminu i innych zasad wynikających z realizacji projektu. 
5. Organizatorzy programu zobowiązują się do zapewnienia uczestnikom bezpłatnego dostępu do obiektów 
sportowych oraz opiekę instruktorską i wychowawczą w czasie trwania zajęć objętych projektem zgodnie                             
z harmonogramem realizacji zajęć. 
6. Każda grupa w czasie realizacji zajęć sportowych wynikających z realizacji projektu objęta będzie opieką                                 
trenera-instruktora. 
7. Ewidencja przeprowadzanych zajęć będzie prowadzona przez instruktora w formie dzienniczka zajęć osobnego                
dla każdej grupy który zawierać będzie: listę uczestników danej grupy (imię/nazwisko, data urodzenia oraz  szkoła), 
datę i tematykę przeprowadzonych zajęć, listę obecności.  
8. Za dowóz dzieci na basen oraz przygotowanie do udziału w zajęciach odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
9. Przystąpienie do zajęć z nauki pływania obliguje uczestników do zapoznania się i przestrzegania                      
regulaminów obowiązujących na pływalniach Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie. 
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do słuchania poleceń instruktora prowadzącego grupę. 
11. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w zajęciach według ustalonego harmonogramu 
zajęć.  
12. W przypadku zaniedbania uczestniczenia w zajęciach oraz rażącego naruszenia zasad wynikających z niniejszego 
regulaminu przez uczestnika zajęć zostanie on wykreślony z listy uczestników objętych projektem.  
13. W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika zajęć zostanie on wykreślony z listy 
uczestników objętych projektem bez możliwości ponownego wpisania się na listę dzieci uczestniczących w zajęciach. 
14. Każda nieobecność uczestnika zgłoszonego do zajęć na basenie realizowanych w ramach projektu „Umiem 
Pływać” powinna zostać zgłoszona instruktorowi prowadzącemu zajęcia najpóźniej godzinę przed ich rozpoczęciem. 
15. W przypadku szkód majątkowych wyrządzonych przez uczestników zajęć odpowiedzialność finansową ponosić 
będą rodzice/opiekunowie prawni. 
16. Nauka pływania odbywa się na Krytych Pływalniach w Krośnie. 
17. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu ok. 60 min, według ustalonego harmonogramu. 
18. Na zajęcia należy przynieść strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, 
19. Na zajęcia należy przybywać 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie zgłosić się                        
do Instruktora. 
20. Jeżeli u uczestnika nauki pływania występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia                                  
lub choroby należy natychmiast zgłosić ten fakt Instruktorowi prowadzącemu. 
21. Zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia Instruktora. 
22. Ze względu na przepisy sanitarne oraz w celu prawidłowego prowadzenia zajęć Rodzice/ Opiekunowie dzieci 
uczestniczących w kursie mogą przebywać jedynie na trybunach/antersoli. 
23. Przed i po zajęciach na Krytej Pływalni odpowiedzialność za dzieci ponoszą Rodzice/ Opiekunowie, 
24. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do dyrektora ZKP lub Instruktora prowadzącego zajęcia. 

 


