Parafialno-Gminny Klub Sportowy
Frassati Fajsławice
21-060 Fajsławice
e-mail: redakcja.frassati@gmail.com
www.frassati-fajslawice.com

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ PGKS FRASSATI FAJSŁAWICE
I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SEKCJI PŁYWACKIEJ.
1. Wypełnienie i przesłanie deklaracji na www.frassati-fajslawice.com.
2. Dobry stan zdrowia uczestnika zajęć.
3. Wniesienie miesięcznej opłaty za udział w zajęciach na rachunek w BS w Krasnymstawie O/Fajsławice
62 8200 1034 2004 3400 0097 0003.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SEKCJI PŁYWACKIEJ.
1. Wniesienie opłat sekcyjnych na konto sekcji Klubu do 10-go każdego miesiąca.
Wysokość składek:
- grupa rekreacyjna pływająca (4 zajęcia w miesiącu): 100 zł miesięcznie
- grupa nauki pływania (4 zajęcia w miesiącu): 100 zł miesięcznie
Potwierdzenia wpłat są przyjmowane przez instruktora do 11 każdego miesiąca.
2. Zaleganie w opłatach skutkuje wezwaniem do zapłaty, a następnie skreśleniem z listy członków sekcji.
3. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłat sekcyjnych, bez względu na powód nieobecności dziecka na
zajęciach. Dziecko może odrobić zajęcia we wskazanym przez instruktora terminie.
4. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dla poszczególnych grup.
5. Nieobecności muszą być usprawiedliwione u instruktora.
6. Uczestnik zajęć na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć zgłasza się u instruktora przygotowany – przebrany
w strój pływacki.
7. Uczestnika przebywającego pod opieką instruktora obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
8. Uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić instruktorowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub zdarzenia mające
miejsce podczas zajęć.
9. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych,
w przypadkach szczególnie uciążliwych, grozi usunięciem dyscyplinarnym z sekcji.
III. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI.
1. Złożenie pisma o rezygnacji (dopuszcza się mailowo na adres redakcja.frassati@gmail.com).
2. Rozliczenie składek sekcyjnych.
VIII. NABÓR DO SEKCJI.
Nabór do Sekcji w terminie ustalonym z instruktorem tel. 782-882-934
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Zebrania instruktora z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy, obozy).
2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z instruktorem pod numerem 782-882-934. Instruktor jest też
dostępny przed i po treningu pod adresem e-mail: ewelinamazurkluch@gmail.com
3. Aktualny plan zajęć z grupami i jest zamieszczany na stronie informacyjnej Sekcji.
4. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie Klubu www.frassati-fajslawice.com.
5. W sprawach organizacyjnych niewymagających kontaktu z instruktorem można kontaktować się z członkami
Zarządu Klubu.
X. STATUT KLUBU I ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE.
1. Statut Klubu Sportowego PGKS Frassati Fajsławice jest dostępny na stronie internetowej klubu www.frassatifajslawice.com.
2. Uczestnicy Sekcji Pływackiej mogą zostać członkami PGKS Frassati Fajsławice.
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