
REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 
 
1. Organizatorem kursu nauki pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. 

2. Przed rozpoczęciem kursu uczestnik lub jego opiekun zobowiązuje się do podpisania formularza, 

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

zajęciach. 

3. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym oraz indywidualnym. Grupy mogą liczyć 

maksymalnie: 3-4 latki – 10 osób, 5 latki – 10 osób, 6-9 lat – 15 osób, 10+ lat – 15 osób o 

podobnym stopniu umiejętności pływania. Zajęcia prowadzone są na niecce małej o głębokości 

90 cm i niecce sportowej o głębokości 120-180 cm. 

4. Nauka indywidualna odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 14:00 oraz 21:00 po 

wcześniejszym ustaleniu w kasie pływalni. Osoba może uczestniczyć w zajęciach indywidualnych 

raz w tygodniu. Zapisów można dokonywać maksymalnie na dany miesiąc, na każdy kolejny 

należy się zapisać ponownie. 

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

6. Maksymalna ilość cykli zajęć to 2 w ciągu roku szkolnego. 

7. Na zakończenie każdego cyklu zostanie przeprowadzony test sprawdzający nabyte umiejętności i 

wręczenie odpowiedniej odznaki. Informację na temat odznak można znaleźć na stronie OSiR 

Sokółka. 

8. Zapisy są dokonywane w formie elektronicznej. 

9. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do przeorganizowania grup po zakończeniu pierwszego 

cyklu zajęć. 

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

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

prowadzenia zajęć przez instruktora do końca trwającej serii zajęć. 

11. W sytuacji niemożności zrealizowania zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na pływalni, 

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 

pływalni, a w szczególnych przypadkach uczestnicy mogą zostać powiadomieni telefonicznie.  

12. Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają oni sami ( w przypadku dzieci 

opiekunowie prawni). 

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

obowiązującym cennikiem, podpisanie zaświadczenie o stanie zdrowia oraz podpisanie 

oświadczenia RODO do dnia 11.09.2019 r. W innym razie osoba zostanie wykreślona z listy. 



14. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego 

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

organizator nie zwraca dokonanej wpłaty. 

15. Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką w kasie pływalni. 

16. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.  

 

  

 


