
                                                  

REGULAMIN GRUPOWEJ NAUKI                                              

I DOSKONALENIA PŁYWANIA                                 

„SZKÓŁKA PŁYWACKA” 

 
1. Organizatorem zajęć grupowej nauki i doskonalenia pływania „Szkółka pływacka”                              

jest Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. 
2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po wykupienie karnetu w kasie pływalni. 
3. Przed każdymi zajęciami należy okazać w kasie pływalni karnet uprawniający do uczestnictwa 

w celu potwierdzenia obecności uczestnika. Jeśli uczestnik zapomniał karnetu, należy przed 

przystąpieniem do zajęć okazać dokument tożsamości. 
4. Właściwy karnet należy zakupić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć każdego 

miesiąca. 
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć 

deklaracji uczestnictwa w szkółce pływackiej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 
6. Wejście na pływalnię następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć i kończy się 

15 min po tej godzinie. Czas trwania jednej lekcji wynosi 45 min. 
7. Uczestnicy zajęć w grupach od 4 do 12 osób zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom 

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

w Przysusze. 
8. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników 

na kolejnym cyklu zmniejszy się lub w celu odrobienia opuszczonych zajęć. 
9. W przypadku choroby dziecka i niemożliwości uczestniczenia w zajęciach należy o tym fakcie 

poinformować instruktora lub kasjera - telefonicznie lub e-mailowo (48 3755156, 

pcsir.przysucha@o2.pl). W danym miesiącu jest możliwość odrobienia tylko jednej 

usprawiedliwionej nieobecności dziecka. Chęć odrobienia zajęć należy ustalić z instruktorem 

nauki pływania prowadzącym zajęcia.  
10. Zajęcia odbywają się: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 16:00-20:00.                                       

Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu zajęć. 
11. W czasie dni wolnych od zajęć szkolnych (przerw świątecznych i wakacyjnych)  zajęcia mogą 

być odwołane.  
12. Organizator może zorganizować  w okresie wakacji zajęcia grupowej nauki i doskonalenia 

pływania pn. „Wakacyjna szkółka pływacka” na zasadach ujętych w/w regulaminie. 
13. W przypadku dzieci najmłodszych (od 6 do 12 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. Osoba  przebywająca (opiekun) na hali basenowej jest 

zobowiązana do przebrania w strój sportowy. 
14. Instruktor nauki pływania prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika od rozpoczęcia zajęć 

do zbiórki kończącej zajęcia. 
15. Kontynuowanie zajęć grupowej nauki i doskonalenia pływania w ramach szkółki pływackiej jest 

możliwe poprzez wykupienie karnetu na kolejne zajęcia. 
16. Każdy uczestnik zajęć winien posiadać strój kąpielowy, czepek, czyste klapki gumowe oraz 

ręcznik. 
17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni. 
18. Wszystkich uczestników zajęć grupowej nauki i doskonalenia pływania obowiązują regulaminy 

pływalni, na której odbywają się zajęcia. 
19. Wykupienie karnetu na zajęcia grupowej nauki i doskonalenia pływania jest jednoznaczne                      

z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze 
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