
 

 

 

Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sekcja pływacka” 
 

1. Organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sekcja pływacka” jest Powiatowe Centrum Sportu                     

i Rekreacji w Przysusze. 

2. Udział w „Sekcji pływackiej” jest dobrowolny. 

3. Zajęcia obejmują doskonalenie technik pływackich, kryterium przy naborze stanowi umiejętność 

przepłynięcia 25 m dowolnym stylem. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po wykupieniu w kasie pływalni karnetu zajęć 

sportowo-rekreacyjnych – opłata sekcyjna. 

5. Przed każdymi zajęciami należy okazać w kasie pływalni karnet uprawniający do uczestnictwa w celu 

potwierdzenia obecności uczestnika. Jeżeli uczestnik zapomniał karnetu, należy przed przystąpieniem do 

zajęć okazać dokument tożsamości. 

6. Właściwy karnet należy zakupić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć każdego miesiąca. 

7. Zajęcia mają na celu rozwój motoryczny dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych cech charakteru           

i osobowości, a także edukację w rozumienia istoty sportu w życiu człowieka. 

8. Do zakresu działania „Sekcji pływackiej” należy: 

a) prowadzenie naborów, 

b) szkolenie dzieci i młodzieży, 

c) udział w imprezach sportowych, 

d) organizowanie uczestnikom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji 

uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych „Sekcja pływacka” stanowiącej załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

10. Dziecko uczestniczące w zajęciach sportowo-rekreacyjnych powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez 

lekarza do tego rodzaju zajęć. Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i lekarz wyraził zgodę na udział dziecka                            

w zajęciach. 

11. Wejście na pływalnię następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć i kończy się 15 min po 

tej godzinie. Czas trwania jednych zajęć wynosi 45 min. 

12. Uczestnicy zajęć w grupach od 5 do 7 osób zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom 

zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener/instruktor nauki pływania i kierownictwo PCSiR                  

w Przysusze. 

13. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników na 

kolejnym cyklu zmniejszy się. 

14. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w przypadku nieobecności uczestnika. Nieobecność ta nie upoważnia 

do zwrotu środków za te zajęcia. 

15. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na pływalni, odwołanie zajęć 

itp.) organizator zajęć zobowiązuje zrealizować te zajęcia w innym terminie, o czym będzie informować 

uczestników (opiekunów prawnych uczestnika). 

16. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach wyznaczonych przez kierownictwo PCSiR           

w Przysusze.  

17. W czasie dni wolnych od zajęć szkolnych (przerw świątecznych i wakacyjnych) zajęcia mogą być 

odwołane.  

18. W przypadku dzieci najmłodszych (od 6 do 13 roku życia) – rodzic lub opiekun prawny mają możliwość 

wejścia do szatni w celu przebrania dziecka. Opiekun jest zobowiązany do przekazania dziecka 

instruktorowi nauki pływania tuż przed rozpoczęciem zajęć, jak i odebrania go po zakończonych 

zajęciach. Trener/Instruktor nauki pływania prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika od rozpoczęcia 

zajęć do zbiórki kończącej zajęcia. Po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć zobowiązany jest do 

opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni. Uczestnik zajęć nie może przebywać bez opiekuna na 

hali basenowej. 

19. Każdy uczestnik zajęć winien posiadać strój kąpielowy, czepek, czyste klapki gumowe oraz ręcznik. 

20. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni. 

21. Wszystkich uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych obowiązują regulaminy pływalni, na której 

odbywają się zajęcia. 

 

 

 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze 


