Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania
Niniejszy regulamin (zwanych dalej regulaminem) określa warunki i zasady
naboru, organizacji oraz uczestnictwa dzieci w zajęciach nauki pływania (zwanych
dalej zajęciami), których operatorem wykonawczym jest Klub Sportowy Wankan
w Legnicy (zwany dalej Operatorem) na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A.
w ramach Programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) EKO-Zdrowie.
I. Postanowienia ogólne.
1. Zajęcia obejmują lekcje nauki podstaw pływania, w zakresie oswajania dziecka
ze środowiskiem wodnym, nauczenia podstawowych technik pływania oraz
zasad bezpiecznego poruszania się w wodzie.
2. W zajęciach udział mogą wziąć dzieci w wieku 5 – 10 lat, o czym mowa szerzej
w rozdz. II Zasady naboru i uczestnictwa.
3. W zajęciach uczestniczyć będzie w sumie 60 dzieci podzielonych na dwie grupy
liczące po 30 osób, o czym mowa szerzej w rozdz. II Zasady naboru
i uczestnictwa.
4. Zajęcia obejmują dwanaście jednostek lekcyjnych dla każdej z dwóch grup,
każda jednostka trwać będzie 45 minut.
5. Zajęcia odbywać się będą w obiekcie sportowym (krytym basenie zwanym
dalej basenem) w Legnicy przy ul. Polarnej 1 na podstawie i według
następującego harmonogramu terminowego: 31 marca 2018 r., 7, 14, 28
kwietnia 2018 r., 12, 19, 26 maja 2018 r., 2, 9, 16, 23, 30 czerwca 2018 r.
6. Operator w ramach zajęć zapewnia wynajęcie basenu, wraz z niezbędną
infrastrukturą i obsługą w godzinach: I grupa godzina 9.00 – 10.00, II grupa
godzina 10.00 – 11.00 w terminach, o których mowa w pkt. 5.
7. Zajęcia prowadzone będą przez czterech wykwalifikowanych instruktorów
pływania,
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bezpieczeństwem. Instruktorów zapewnia Operator, gwarantując kwalifikacje
instruktorów niezbędne do właściwego prowadzenia zajęć.
8. Basen, o którym mowa w pkt. 5 posiada swój wewnętrzny regulamin, w tym
unormowania w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz niezbędne
pozwolenia,
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Zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminy są aktami normującymi
stosunki wewnątrz instytucji, które ją ustanowiły, dlatego korzystający
z basenu są zobowiązani do przestrzegania jego wewnętrznego regulaminu
podczas przebywania na jego terenie, o ile przepisy zawarte w regulaminie
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9. Zgodnie z art. 426 oraz art. 427 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie
ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
Do naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę, której z powodu wieku
poczytać nie można, zobowiązany jest opiekun ustawowy (rodzic) bądź
prawny.
10. Operator zapewnia ubezpieczenie uczestników zajęć (suma ubezpieczenia
wynosi 50.000 zł).
11. Uczestnikom zajęć zaleca się systematyczny udział w zajęciach w miarę
swoich możliwości.
II. Zasady naboru i uczestnictwa.
1. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci, które w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyły
5 rok życia i nie ukończyły 10 roku życia, nieposiadające umiejętności pływania
tzn. umiejętności samodzielnego utrzymywania się nad wodą i samodzielnego
poruszania się w wodzie.
2. Ze względu na obowiązujące normy w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz
inne właściwe przepisy, jedna grupa dzieci biorąca udział w zajęciach może
liczyć nie więcej, niż 30 osób.
3. W razie większej ilości chętnych od tej, o której mowa rozdz. I pkt. 3, decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą
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5. W razie mniejszej ilości chętnych od tej, o której mowa rozdz. I pkt. 3, nabór
prowadzony będzie do wyczerpania ilości wolnych miejsc, przy czym zajęcia
rozpoczną się zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w rozdz. I pkt. 5.
6. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest podpisanie przez opiekuna ustawowego
(rodzica) bądź opiekuna prawnego dziecka deklaracji uczestnictwa i jej
dostarczenie przedstawicielowi Operatora przed rozpoczęciem przez dziecko
udziału w zajęciach. Deklaracja uczestnictwa umieszczona jest na stronie
internetowej Operatora pod adresem www.wankan.com
7. Operator nie będąc uprawnionym podmiotem do przeprowadzenia badań
medycznych, przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa zaleca rodzicom bądź
prawnym opiekunom dziecka konsultacje z właściwym lekarzem. Deklaracja

uczestnictwa zawiera także pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć, w celu ich odbycia.
8. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
9. Opiekun ustawowy (rodzic) bądź prawny dziecka zapewnia jego bezpieczeństwo
w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej po zajęciach.
10. Opiekun ustawowy (rodzic) bądź prawny dziecka ma prawo uczestniczyć
z dzieckiem w trakcie przygotowania do zajęć i po zajęciach, przebywając
z dzieckiem w szatni.
11. W czasie trwania zajęć w wodzie, rodzic bądź prawny opiekun dziecka może
przebywać na terenie basenu w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela
Operatora.
12. Uczestniczące w zajęciach dzieci obowiązuje strój pływacki (kąpielówki dla
chłopców, strój dla dziewczynek, czepki pływackie i klapki).
13. W przypadku niezrealizowania zajęć, w którymś z terminów z przyczyn
niezależnych od Operatora, spowodowanych awarią techniczną basenu, jego
zamknięciem z przyczyn formalno-prawnych bądź inną przyczyną losową,
Operator zorganizuje termin zastępczy, o którym rodzic bądź prawny opiekun
dziecka zostanie powiadomiony na siedem dni przed zajęciami, przez wysłanie
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14. W przypadku nieobecności dziecka w zajęciach (oprócz zapisów pkt. 13),
Operator nie ma obowiązku organizacji dziecku zastępczych zajęć.
15. Wykwalifikowani instruktorzy pływania prowadzić będą dziennik zajęć, który
zawierać będzie listę dzieci-uczestników, program zajęć oraz potwierdzenie
przez rodzica bądź prawnego opiekuna obecności dziecka podczas zajęć.
III. Postanowienia końcowe.
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu po uprzednim
poinformowaniu rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego
w zajęciach o zakresie przewidywanych zmian w terminie siedmiu dni przed ich
wejściem w życie.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W razie pytań bądź wątpliwości rodzic bądź prawny opiekun mogą kontaktować
się z Operatorem pod nr telefonu
elektronicznej jwidomski@wp.pl

601 768 450 oraz pod adresem poczty

