
REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA

1. Organizatorem nauki pływania jest Ośrodek Sportu
 i Rekreacji w Sokółce, ul. Mariańska 31.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 5 lat oraz dorośli.

3. Przed rozpoczęciem kursu nauki pływania uczestnik lub jego 
opiekun zobowiązuje się do podpisania regulaminu, 
formularza, w którym informuje o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zajęciach oraz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.

4. Zapisy odbywają się w formie elektronicznej, w przypadku 
gdy na zajęcia zapisze się poniżej 6 osób organizator 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tworzenia grupy. 
Maksymalna ilość osób w grupie to 12 osób.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć 
w kasie OSiR za cały cykl z góry. 1 cykl to 15 zajęć.

6. Na zakończenie każdego cyklu zostanie przeprowadzony test 
sprawdzający nabyte umiejętności zakończony wręczeniem 
odpowiedniej odznaki. Informacje na temat odznak można 
znaleźć na stronie OSiR Sokółka,

7. Zajęcia odbywają się na brodziku o głębokości do 0,90m 
i dużej niecce basenowej (głębokość 1,40 — 1,80m) 
w zależności od poziomu umiejętności uczestników.

8. Czas zajęć to 45 min., dodatkowo przyznane jest 15 min. na 
wysuszenie się i przebranie. Jeżeli uczestnik przekroczy czas 

60 min., to uiszcza opłatę pobytu na basenie wg cennika 
pływalni.

9. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez instruktorów, 
którzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 
przebywających w niecce basenowej.

10. Instruktorzy pływania odpowiadają za dzieci tylko w czasie 
zajęć. Przed lekcją i po lekcji za dzieci odpowiadają rodzice 
lub opiekunowie. Wchodzenie do wody przed i po zajęciach 
jest zabronione.

11. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi 
być zgłoszone instruktorowi.

12. OSiR Sokółka zastrzega sobie prawo do zmiany 
harmonogramu bądź odwołania zajęć w związku 
z organizacją imprez sportowych lub innych powodów 
niezależnych od OSiR.

13. O ewentualnym odwołaniu/przełożeniu terminu zajęć 
uczestnicy informowani są na zajęciach poprzedzających, 
telefonicznie lub za pomocą mediów społecznościowych.

14. Organizator zajęć nie zwraca opłaty za nieobecności, 
a niewykorzystane zajęcia można odebrać indywidualnie bez 
opieki instruktora do końca danego cyklu. Po tym terminie 
wejścia przepadają.

15. Wniesienie opłaty za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją 
powyższego regulaminu.


