
REGULAMIN ZAJ ĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI ZE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU 

I TURYSTYKI POWSZECHNA NAUKA PŁYWANIA  
„UMIEM PŁYWA Ć”  

 

1. Organizatorem zajęć jest klub Sportowy MUKS GILUS GILOWICE. 

2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas III Szkół Podstawowych Gminy Miedźna, Gminy 
Bojszowy oraz szkoły podstawowej w Ćwiklicach. 

3. Zajęcia odbywają się od dnia 01.07.2014 r. do 13.12.2014 r. według ustalonego 
harmonogramu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka; 
dobry stan zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada trener/instruktor (nie dotyczy szatni 
i prysznica na basenie). 

6. W czasie zajęć z małymi dziećmi wskazana jest obecność wolontariuszy i opiekunów. 

7. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie przejazdu, w przebieralni) i po nich 
odpowiadają opiekunowie. 

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na 
którym odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia. W przypadku małych dzieci 
najważniejsze sprawy to: zakaz samowolnego oddalania się od instruktora, zakaz biegania 
i skakania na terenie basenu oraz zakaz skoków do wody bez zgody trenera/instruktora. 

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na 
pływalni, a w szczególności do obowiązku prysznica przed wejściem do basenu oraz do 
konieczności posiadania czepka. 

10. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka, korzystać z porad trenerów/ 
instruktorów lub otrzymać interesujące go zestawy ćwiczeń przygotowane specjalnie dla 
niego do wykorzystania w warunkach domowych. 

11. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia 
u organizatora projektu. 

12. STROJE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH: strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki, 
okularki pływackie (wg uznania). 



13. Zajęcia nauki pływania w ramach projektu „UMIEM PŁYWAĆ” odbywają się 
nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest 
obowiązkowa. 

14. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia. 

15. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić 
przedstawiciela klubu o tym fakcie co najmniej w przeddzień wyjazdu. 

16. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA 
ZAJĘĆ. 

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć. 

18. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego 
zajęcia. Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej 
oraz w materiałach reklamowych Gminy Miedźna , na stronie internetowej Klubu Muks Gilus 
Gilowice i na stronie internetowej GOSiR w Woli. 

19. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

20. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za 
realizację projektu pod nr tel. 793691105.  

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
  
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2014 r. 
 
 

Oświadczam, że przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu projektu 
„Umiem pływać" - zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych 
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