
  
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA 

PŁYWANIA ORAZ MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII RATOWNICZEJ 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 

Rok szkolny 2019/2020 

 

1. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu, w dni ustalone indywidualnie z 

uczestnikiem, w jednostkach lekcyjnych trwających 45 minut. 

2. Zadaniem zajęć z nauki i doskonalenia pływania jest:  

 „nauki pływania” 

 „doskonalenie” 

 „doskonalenie pływania z elementami ratownictwa” 

Warunkiem przejścia dziecka z poziomu „nauki pływania” na poziom „doskonalenie” 

jest  umiejętności wskoczenia na głęboką wodę i samodzielne przepłynięcie odcinka 

25 metrów dowolnym stylem. 

3. Organizator zapewnia opiekę instruktorską (instruktora lub trenera pływania) oraz 

niezbędny sprzęt. 

4. Cena zajęć jest ustalana na okres roku szkolnego. 

5. Cena jednej godziny zajęć w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 

 nauka\doskonalenie\MAR – 20 zł\lekcja 

 nauka\doskonalenie\MAR z dowozem (sobota 11:00) – 25 zł\lekcja 

6. W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia odbywają się: 

a. I semestr  

od pierwszego dnia, w którym dziecko uczestniczyło w zajęciach do 10.01 

b. II semestr 

27.01-20.06.2020 

          z wyjątkiem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy 

7. Płatność jest uiszczana z góry za dany miesiąc (ilość zajęć * stawka godzinowa) do 

05 każdego miesiąca  

8. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w każdy 

inny dzień tygodnia lub w przypadku dłuższej nieobecności np. pobytu dziecka w 

szpitalu indywidualnego rozliczenia (10 zł za zajęcia jest kosztem stałym, 

pokrywającym wynajem pływalni oraz pracę instruktorów). 

 



  
 

9. Warunkiem otrzymania indywidualnego rozliczenia jest zgłoszenie nieobecności 

dziecka na adres mailowy abaranowski@op.pl 

10. Osoby dojeżdżające na zajęcia transportem organizowanym przez Szkołę Pływania 

niemogące odrobić swoich nieobecności będą rozliczane indywidualnie. 

11. Rodzice małoletnich dzieci przedstawiają pisemną zgodę na udział dziecka w 

zajęciach – formularz zgłoszenia. O wszelkich wskazaniach i przeciwwskazaniach 

lekarza są zobowiązani do powiadomienia organizatora. 

12. Warunkiem udziału w zajęciach jest uiszczenie opłaty, posiadanie stroju 

pływackiego i czepka, oraz przestrzeganie regulaminu pływalni, na której odbywają 

się zajęcia. 

13. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć z powodów 

niezależnych (awaria basenu, choroba instruktora). 

15. Podanie adresu e-mail w dostarczanym przez zajęciami oświadczeniu umożliwi 

powiadomienie o ewentualnych zmianach organizacyjnych. 

16. W przypadku uczestników z dowozem z miejscowości: Dobieszowice, Bobrowniki, 

Rogoźnik, Wojkowice, Grodziec do ceny należy dodać koszt dojazdu, który wynosi 5 

zł/dojazd na jedną lekcję. 

17. Rezygnacja z uczestnictwa z zajęć powinna nastąpić co najmniej 14 dni przed 

rozpoczęciem nowego miesiąca. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęć w 

trakcie miesiąca, zajęcia niewykorzystane, a opłacone, przepadają. Rezygnacja 

powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na maila lub smsa. 

18. Wszelkie uwagi prosimy kierować przed lub po zajęciach, telefonicznie pod tel 

609 089 598 (od poniedziałku do piątku 8:00-18:00) lub e-mail: 

abaranowski@op.pl lub rozawiatrow@onet.pl  

19. Organizatorem zajęć z nauki i doskonalenia pływania jest 

GREENLAND Arkadiusz Baranowski 

ul. Brzozowa 3c 

42-582 Rogoźnik 

NIP 7411037161 

Szkoła Pływania NEMO Katarzyna Pawlik 

Ul. Górna 56 

42-575 Gródków 

NIP 7831193962 
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