
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 do jedenastu dzieci. 

3. Grupa zostanie utworzona pod warunkiem zapisania się na zajęcia przez min. 6 osób. 

4. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku życia. 

5. Zapisów na zajęcia dokonuje się w kasie pływalni poprzez dokonanie z góry opłaty zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. Wraz z dokonaniem zapisu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 

podpisania oświadczenia w którym informuje, że stan zdrowia dziecka pozwala w pełni na 

uczestniczenie w zajęciach. 

6. Kurs obejmuje pierwsze zajęcia organizacyjne, związane z podziałem na stopień zaawansowania 

uczestników, 16 zajęć podstawowych oraz dodatkowo zajęcia z pierwszej pomocy i zwiedzanie 

podbasenia. 

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

8. Niewykorzystane zajęcia przepadają, nie mogą być wykorzystane w innym terminie i nie przysługuje za 

nie zwrot kosztów. 

9. 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. 

10. Zajęcia z instruktorem trwają 45 min. Uczestników zajęć prosi się o przybycie na basen na 10 minut 

przed planowanym ich rozpoczęciem. 

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

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

jego zezwolenia nie wolno opuszczać pływalni. 

13. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć dziecko 

powinno o tym poinformować instruktora. 

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

15. 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 

postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w 

Sulechowie. 
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http://basensulechow.pl/wp-content/uploads/2016/08/Deklaracja-OSIR-SULECHOWIANKA.pdf

