REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W WYRZYSKU

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 7 do 12 roku życia.
3. Każdy opiekun prawny przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek skonsultować się z lekarzem
w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach.

4. Uczestników

zajęć

obowiązuje

przestrzeganie

regulaminu

zajęć

nauki

pływania

organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku oraz regulaminu pływalni,
na której odbywają się zajęcia.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
dokonanie wpłaty.

6. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką, przed rozpoczęciem zajęć w kasie pływalni.
7. Na pływalnię należy przyjść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu odpowiedniego
przygotowania się do nich.

8. Zajęcia trwają 45 minut i rozpoczynają się o pełnej godzinie zegarowej.
9. Koszt zajęć nauki pływania wynosi 10zł/45min. Zajęcia odbywają się wyłącznie
w wyznaczone godziny i dni tygodnia.

10. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym. Grupę może tworzyć maksymalnie 6-8 osób
o podobnym stopniu umiejętności pływania, o czym decyduje instruktor pływania. Przydział do
grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na zajęciach organizacyjnych.

11. Zajęcia prowadzone są w basenie o wymiarach 15 m x 6 m oraz głębokości od 1,2 m
do 1,5 m.
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12. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez instruktorów, którzy ponoszą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo osób przebywających w niecce basenowej.

13. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, czepkach oraz po uprzednim
skorzystaniu z natrysku.

14. Na pływalnię, wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia
instruktorzy mają bezwzględny obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed

i

po zajęciach.

15. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
16. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi.
17. W sytuacji zajęć niezrealizowanych z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie, odwołanie
zajęć, itp.) organizator zobowiązuje się informować kursantów za pośrednictwem strony
facebook.com/osirwyrzysk/.

18. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie i powrót dziecka
z basenu oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

19. W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia w celach promocyjnych lub reklamowych,
publikowane na stronie internetowej i w materiałach reklamowych Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wyrzysku za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

20. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
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