
Regulamin zajęć NAUKI PŁYWANIA I DOSKONALENIA TECHNIK PŁYWANIA 

organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie na 

pływalni miejskiej przy ul. Licealnej 10b w Sulechowie 
 

1. Organizatorem zajęć nauki pływania i doskonalenia technik pływania jest Ośrodek 

Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. 

2. Dopuszczalna ilość osób w jednej grupie wynosi 10 dzieci. 

3. Grupa zostanie utworzona pod warunkiem zapisania się na zajęcia przez min. 8 osób. 

4. W zajęciach nauki pływania mogą uczestniczyć dzieci od 5 roku życia, których wzrost 

pozwala na spokojne stanie w niskiej części niecki rekreacyjnej. 

5. Zgłoszenia na zajęcia (wyboru grupy) dokonuje się od dnia 15.09.2022 r. w kasie 

pływalni tel. 697-462-000. Niezwłocznie po zgłoszeniu dziecka na zajęcia w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dokonania stosownej 

opłaty oraz podpisania deklaracji w której informuje, że stan zdrowia dziecka pozwala w 

pełni na uczestniczenie w zajęciach. Dopiero po dostarczeniu podpisanej deklaracji 

(osobiście w kasie basenu) i dokonaniu opłaty dziecko zastanie wpisane na listę zajęć. 

Brak dokonania opłaty i złożenia deklaracji w terminie 3 dni od zgłoszenia dziecka 

powoduje zwolnienie miejsca. 

6. Możliwe jest dokonanie płatności w kasie basenu lub płatności internetowej poprzez 

dokonanie przelewu na konto bankowe Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w 

Sulechowie numer 90 1020 5402 0000 0902 0135 5999 z tytułem „Nauka pływania 

OSiR, imię i nazwisko dziecka, grupa). W przypadku dokonania płatności przelewem 

potwierdzenie przelewu należy dostarczyć na kasę basenu razem z podpisaną deklaracją. 

7. Wypisanie dziecka z cyklu możliwe jest do momentu rozpoczęcia drugich zajęć. W takim 

przypadku nastąpi zwrot środków pomniejszonych o zajęcia które się odbyły. Po tym 

czasie nie będzie możliwości zwrotu środków finansowych. Wyjątek stanowi sytuacja  

w której z powodu przyczyn niezależnych od organizatora zajęcia w dłuższej 

perspektywie czasu nie będą mogły się odbyć i organizator podejmie decyzję  

o rezygnacji z nich. 

8. Cały kurs obejmuje 3 cykle. Każdy cykl składa się z 12 zajęć. 

9. Koszt uczestnictwa w jednym cyklu wynosi 280,00 zł (za 12 zajęć). Opłata obejmuje 

wszystkie koszty uczestnictwa w tym. m. in. opłaty za wejście, rezerwację toru. 

10. Zajęcia odbywać się będą wg wcześniej określonego harmonogramu zajęć. 

Harmonogram może ulec zmianie. 

11. Niewykorzystane zajęcia przepadają, nie mogą być wykorzystane w innym terminie i nie 

przysługuje za nie zwrot kosztów. 

12. W przypadku niezrealizowania zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, 

odwołanie zajęć, itp.) organizator zajęć zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym 

terminie, o czym z odpowiednim uprzedzeniem poinformuje uczestników. 

13. Zajęcia z instruktorem trwają 45 min. Uczestników zajęć prosi się o przybycie na basen 

bezpośrednio przed planowanym ich rozpoczęciem.  

14. Grupa wchodzi i wychodzi z wody na sygnał instruktora. 

15. Każde wejście i wyjście z wody w czasie zajęć może odbywać się za wiedzą i zgodą 

instruktora. Bez jego zezwolenia nie wolno opuszczać pływalni. 

16. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas 

zajęć dziecko powinno o tym poinformować instruktora. 

17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni. 

18. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego uczestnika zapisanego na zajęcia nauki 

pływania i doskonalenia technik pływania. Wraz z zapisem na zajęcia uczestnik 

akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień oraz postanowień 

wszystkich regulaminów obowiązujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

„Sulechowianka” w Sulechowie.  

 



 

 

GRUPY ZAJĘCIOWE 

 

Zajęcia 1 raz w tygodniu – koszt 280,00 zł za 12 zajęć.  

Czas trwania cyklu ok. 3 miesięcy. 

 

RYBKI (nauka pływania)– poniedziałek 17:15 

DELFINKI (nauka pływania) – środa 17:15 

 

Zajęcia 2 razy w tygodniu – koszt 280,00 zł za 12 zajęć. 

Czas trwania cyklu ok. 1,5 miesiąca. 

 

FOCZKI (nauka pływania) – poniedziałek i środa 16:15 

 

OŚMIORNICZKI (nauka pływania) – wtorek i czwartek 16:15 

MEDUZY (doskonalenie pływania) – wtorek i czwartek 17:15 

REKINKI (doskonalenie pływania) – wtorek i czwartek 18:15 

 

MORSY (termin rezerwowy) – poniedziałek i środa 18:15 

 

Zajęcia rozpoczną się w dniach 3-4 października 2022 r. 

 


