
        
 

R E G U L A M I N 
zajęć nauki pływania dla dzieci w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

powszechna nauka pływania „Umiem pływać” 
  

  
1. Organizatorem zajęć jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  

w Parczewie. 
2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas I–III szkół podstawowych  

z terenów, na których nie ma krytej pływalni. 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka  
i dostarczenie go do organizatora. 

4. Zajęcia odbywać się będą w Kompleksie Sportowo–Rekreacyjnym  
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie, ul. Polna 34, w miesiącach: 
marzec – grudzień 2016 w postaci 10. dwugodzinnych wejścia (45 minut 
nauka pływania + 45 minut rekreacja) wg ustalonego harmonogramu. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami oraz po nich zakończeniu 
odpowiadają opiekunowie (w czasie przejazdu i w strefie szatni). 

6. Za bezpieczeństwo dzieci w hali basenowej odpowiada instruktor  
i opiekun (wyznaczony przez szkołę). 

7. Rodzice z dziećmi i opiekunami mają obowiązek zapoznać się  
z regulaminem obiektu, na którym odbywają się zajęcia i respektować 
jego postanowienia. W przypadku dzieci najważniejsze sprawy to: 
zakaz samowolnego oddalania się od prowadzącego, zakaz biegania  
i skakania do wody na terenie basenu. 

8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny 
obowiązujących na pływalni, a w szczególności do obowiązku 
prysznica przed wejściem do hali basenowej. 

9. Stroje obowiązujące na zajęciach: strój kąpielowy, czepek, ręcznik, 
klapki, okularki pływackie (wg uznania). 

10. Zajęcia nauki pływania w ramach projektu odbywają się nieodpłatnie 
i są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność 
jest obowiązkowa.  

11. Koszt transportu i biletu wstępu pokrywa uczestnik.  
12. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi  

przed wyjazdem na zajęcia.  

http://www.parczew.com/index.php/mgora-basen/regulaminy/50-basen/regulaminy/218-projekt-regulaminow-dla-szkolnych-grup-zorganizowanych


13. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany 
jest zawiadomić o tym fakcie szkołę lub opiekuna przed wyjazdem. 

14. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci 
dziennika zajęć. 

15. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć. 
16. Zdjęcia wykonywane na zajęciach (przez osoby upoważnione)  

będą umieszczane na stronie internetowej Związku 
www.szs.parczew.pl oraz lokalnych mediach. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

 

http://www.szs.parczew.pl/

