
Regulamin zapisów oraz zajęć nauki i doskonalenia pływania  

OSiR w Sokółce 

 

1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. 

2. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym oraz indywidualnym. 

3. Zapisy na zajęcia grupowe odbędą się 9.09.2017 o godzinie 8:00 w kasie na pływalni OSiR Sokółka 

(ul. Mariańska 31). Zapisów można dokonywać wyłącznie osobiście. NIE ISTNIEJE możliwość zapisów 

drogą telefoniczną lub mailową. 

4. Jeden cykl nauki lub doskonalenia pływania to 15 zajęć. Czas jednej lekcji to 45 minut. 

5. Zajęcia odbywają się od września 2017 roku do czerwca 2018 roku. 

6. Zajęcia nauki pływania odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia doskonalenia pływania odbywają się raz 

w tygodniu. 

7. Rozpiska grup będzie podana na tablicy informacyjnej przy kasie pływalni. Przed zapisaniem się na listę 

w kasie pływalni klienci są proszeni o zapoznanie się z informacjami zawartymi w rozpisce. 

8. Informacja o dacie pierwszych zajęć będzie dostępna w czasie zapisów. 

9. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. Opłaty za pierwszy cykl zajęć należy dokonać w momencie zapisu na listę. 

W przypadku braku wpłaty uczestnik zostaje wykreślony z listy. 

10. Przed pierwszymi zajęciami każdego kolejnego cyklu należy wykupić nowy karnet. W kasie zostanie 

wydane potwierdzenie, które należy oddać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Wyjątkiem jest 

sytuacja, gdy uczestnik nie może uczestniczyć w pierwszych zajęciach cyklu. W takim wypadku opłatę 

należy uiścić przed pierwszymi zajęciami, na których uczestnik będzie obecny (także obowiązuje 

okazanie potwierdzenia instruktorowi). Wejścia niewykorzystane w poprzednim cyklu 

NIE PRZECHODZĄ na kolejne cykle! 

11. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego 

nieobecności w zajęciach. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania 

organizator nie zwraca dokonanej wpłaty. 

12. W przypadkach nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi istotnymi czynnikami istnieje 

możliwość indywidualnego wejścia na basen w dowolny dzień i o dowolnej godzinie ale bez prowadzenia 

zajęć przez instruktora. 

13. Grupa nie może liczyć więcej osób, niż będzie to podane na danej liście. W przypadku dopisywania się 

ponad maksymalną liczbę, dodatkowe osoby zostaną pominięte przy tworzeniu grupy. 

14. Instruktor jest z góry przypisany do danej listy. 

15. Nie wolno zapisywać jednej osoby na dwóch listach. W przypadku złamania tej zasady osoba zostaje 

wykreślona ze wszystkich list na których została zapisana. 

16. Nie istnieje lista rezerwowa. 

17. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy liczba uczestników na 

kolejnym cyklu zmniejszy się. 



18. Możliwe jest ogłoszenie ponownego naboru w trakcie roku szkolnego. Informacja na ten temat będzie 

umieszczona na stronie internetowej OSiR Sokółka. 

19. Nauka pływania prowadzona jest w niecce małej, o głębokości do 0,90m oraz niecce dużej o głębokości 

do 1,80m. 

20. Doskonalenie pływania prowadzone jest tylko na dużej niecce. Uczestnicy muszą posiadać umiejętności, 

pozwalające uczestniczyć im w doskonaleniu: skok do wody z krawędzi toru lub ze słupka startowego, 

przepłynięcie 50m, także na torze innym niż skrajny. W przypadku nie spełnienia powyższego kryterium 

instruktor może odmówić prowadzenia zajęć z daną osobą a opłata za cykl nie ulega zwrotowi. 

21. Grupy mające zajęcia w niedziele będą miały co czwartą niedzielę wolną (lub częściej, jeżeli wynikać to 

będzie z kalendarza świąt i pracy pływalni). Zajęcia te nie są utracone, cykl zajęć będzie odpowiednio 

wydłużony. Informacja o dacie wolnej niedzieli będzie podana z wyprzedzeniem co najmniej jednego 

tygodnia na tablicy informacyjnej przy kasie pływalni. W szczególnych przypadkach uczestnicy zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

22. Przed rozpoczęciem kursu uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia 

w którym informuje, że stan zdrowia jego lub dziecka pozwala w pełni na uczestniczenie w zajęciach. 

W przypadku wątpliwości dla własnego bezpieczeństwa zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

23. Zapisy na zajęcia indywidualne odbywają się osobiście w kasie na pływalni OSiR Sokółka lub 

telefonicznie (tel. 85 711 48 07). Zapisy są dokonywane na listę otwartą a o kolejności przyjęć na naukę 

decyduje kolejność zapisów. 

24. W przypadku pojawienia się wolnego terminu na naukę indywidualną pracownik pływalni skontaktuje się 

z przyszłym uczestnikiem drogą telefoniczną w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny. 

W przypadku niemożności skontaktowania się, rezygnacji uczestnika lub braku akceptacji dla możliwych 

terminów zajęć pracownik pływalni będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy. 

25. Lista nauk indywidualnych zostanie zamknięta w czerwcu 2018 roku. Nie przechodzi ona na kolejny 

sezon. Osoby zainteresowane nauką indywidualną będą musiały dokonać ponownego zapisu. 

26. W sytuacji niemożności zrealizowania zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, 

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

Stosowna informacja znajdować się będzie z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń obok kasy basenu 

a w szczególnych przypadkach uczestnicy mogą zostać powiadomieni telefonicznie.  

27. W sytuacji, gdy instruktor danej grupy nie może być obecny na zajęciach, możliwe jest zastępstwo przez 

innego instruktora pływania. 

28. Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają oni sami (w przypadku dzieci – opiekunowie 

prawni). 

29. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką w kasie pływalni 

30. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu oraz regulaminu pływalni. 

31. Powyższy regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2017 – 2018. 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. 


