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REGULAMIN NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA NAKŁO 

 

1. Naukę i doskonalenie pływania dla dzieci organizuje Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA NAKŁO, który działa zgodnie 
ze statutem klubu dostępnym na stronie www.uks.naklo.pl 

2. Organizowane lekcje pływania prowadzone są z podziałem na grupy uwzględniające poziom umiejętności uczestnika 
szkolenia.  

3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba która: 

 posiada aktualne badania lekarza sportowego lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

 podpisała umowę nauki i doskonalenia pływania zawierającą oświadczenie o stanie zdrowia i przetwarzaniu 
danych osobowych,  

 nie była uprzednio karana za popełnione przestępstwa lub czyny karalne, 

 nie jest chora psychicznie 

 nie jest uzależniona od alkoholu lub środków odurzających 

 nie działa rażąco na wizerunek i szkodę klubu 

 nie wykazuje zachowań świadczących o demoralizacji 
4. Rodzice / opiekunowie prawni* uczestników szkolenia zobowiązani są do uiszczenia comiesięcznych opłat za naukę i 

doskonalenie pływania na konto bankowe stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową.  
5. Płatność za udział w szkoleniu można dokonywać jednorazowo lub w systemie ratalnym, zgodnie z terminami 

umieszczonymi w umowie nauki i doskonalenia pływania. 
6. W przypadku braku płatności w wyznaczonych terminach Klub wezwie do uregulowania zaległości z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu do zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami i pouczeniem o konsekwencjach wynikających  z 
niedotrzymania warunków umowy a w szczególności o możliwości skreślenia z listy uczestników szkolenia oraz o tym, 
iż wpłacone do tej pory kwoty nie będą mu zwrócone. 

7. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania trwają 50 minut. 
8. Czasowa nieobecność uczestnika szkolenia (wyjazdy, problemy zdrowotne, itp.) nie stanowi podstawy do zawieszenia 

opłat za udział w zajęciach bowiem określone w umowie raty są jedynie częścią kosztów całości szkolenia  a nie ceną 
zajęć w danym dniu, tygodniu czy miesiącu. 

9. Kwota za udział w zajęciach nie uwzględnia ubezpieczenia uczestnika szkolenia. 
10. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach może nastąpić jedynie w formie pisemnej rozwiązania umowy z zachowaniem  

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
11. W przypadku gdy zajęcia zostaną przerwane lub odwołane z winy klubu, rata w kolejnym miesiącu jest pomniejszona o 

liczbę odwołanych zajęć lub instruktor prowadzący zajęcia wyznacza dodatkowy termin i godzinę zajęć. W 
ostatecznym przypadku rodzicowi / opiekunowi prawnemu* przysługuje zwrot kosztów za liczbę niezrealizowanych 
zajęć. 

12. W przypadku nieobecności uczestnika szkolenia pływackiego ze względów organizacyjnych nie ma możliwości 
odrabiania zajęć. 

13. Klub ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia tylko podczas zajęć na terenie obiektów 
sportowych gdzie te zajęcia się odbywają. Za bezpieczeństwo uczestników szkolenia w drodze na zajęcia oraz w 
drodze powrotnej a także gdy uczestnik szkolenia przebywa na obiekcie sportowym przed i po zajęciach 
odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie prawni*. 

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników szkolenia na obiektach 
sportowych, w środkach komunikacji itp. 

 
 
 

 



15. Uczestnik Szkolenia ma obowiązek: 

 przestrzegać regulaminów pływalni, przepisów sportowych podczas zawodów i zachowywać się godnie w czasie 
zajęć i zawodów, 

 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz wykonywać zadania instruktorów, 
16. Uczestnik szkolenia może być skreślony  za nie przestrzeganie statutu, regulaminu nauki i doskonalenia pływania oraz 

w przypadku naruszenia przez niego obowiązków określonych umową.  Skreślenie może nastąpić również w 
przypadku nieprzestrzegania norm współżycia społecznego a w szczególności za : 

 wysoką absencję uczestnika szkolenia w zajęciach 

 brak uiszczenia ustalonych opłat zawartych w umowie  

 niesportowe zachowanie w trakcie zajęć i imprez sportowych 

 uporczywe niestosowanie się do zaleceń porządkowych instruktorów podczas zajęć 
17. W czasie trwania sezonu pływackiego w klubie może nastąpić zmiana instruktora prowadzącego zajęcia w danej grupie 

oraz rozkład zajęć.  
18. W klubie obowiązuje całkowity zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, 

orientację seksualną, religię, wiek, niepełnosprawność, światopogląd. W przypadku udowodnionej dyskryminacji klub 
może rozwiązać umowę z zawodnikiem.  

19. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających podczas zajęć, obozów 
oraz zawodów sportowych. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
21. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  
 

 Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 roku. 
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