
 
REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA Z PGKS FRASSATI FAJSŁAWICE 

 

I. WARUNKI PRZYJĘCIA. 

1. Zgłoszenie uczestnika do sekcji pływackiej za pośrednictwem deklaracji on-line:  

https://frassati-fajslawice.com/deklaracja (wypełnienie deklaracji oznacza jednocześnie zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego danego uczestnika, na wszystkie warunki regulaminu nauki pływania z PGKS 

Frassati Fajsławice). 

2. Opłacenie zajęć w danym semestrze na konto bankowe sekcji pływackiej klubu: 

SEMESTR LETNI 2023 (4,11,18,25.02., 4,11,18,25.03., 1,8,15,29.04., 6,13,20,27.05) 

- zajęcia w grupie 10 osobowej: 520 zł za semestr w tym 16 lekcji (płatne jednorazowo  

przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub płatne w dwóch ratach: I rata płatna do 4.02.2023r., 

II rata płatna do 1.04.2023r.). 

3. Klub przewiduje dołączenie do zajęć nowego uczestnika w trakcie trwania semestru (opłata za 

uczestnictwo w zajęciach będzie w/w sytuacji uzależniona od harmonogramu zajęć oraz ilości pozostałych 

do końca semestru spotkań), w miarę wolnych miejsc w istniejących grupach lub utworzenia nowej grupy. 

4. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach  

lub rezygnacji z zajęć z przyczyn losowych. 

5. Wymagany dobry stan zdrowia uczestnika zajęć zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. 
1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dla poszczególnych grup, podanych do wiadomości rodzica/ 

opiekuna prawnego przez instruktora. 

2. Nieobecność uczestnika na zajęciach, należy zgłaszać do instruktora przed zajęciami w danym dniu. 

3. Uczestnik w ramach opłaconych zajęć ma 75 minut czasu operacyjnego, od momentu przejścia przez 

bramkę do mementu zakończenia przebywania w strefie płatnej. Po przekroczeniu czasu operacyjnego, 

uczestnik dopłaca za przekroczony czas we własnym zakresie, zgodnie z aktualnym cennikiem obiektu. 

4. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć w trakcie 45 minut trwania nauki pływania,  

przed i po zajęciach za dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny. 

5. Uczestnik na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, zgłasza się u instruktora przygotowany do zajęć – 

przebrany w strój pływacki. 

6. Uczestnika przebywającego pod opieką instruktora obowiązuje zdyscyplinowanie. Niesubordynacja, 

stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, w przypadkach szczególnie uciążliwych, grozi 

usunięciem dyscyplinarnym z zajęć, bez możliwości zwrotu płatności za zajęcia. 

7. Uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić instruktorowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub zdarzenia  

     mające miejsce podczas zajęć. 

8. Po zakończeniu zajęć uczestnik: 
➢ niezwłocznie opuszcza nieckę basenu, udaje się do szatni, opuszcza budynek pływalni pod opieką rodzica 

lub opiekuna prawnego, 
➢ przechodzi pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego i dalej korzysta z atrakcji AVIA ŚWIDNIK (mając na 

uwadze pkt. 3 warunków uczestnictwa w zajęciach). 

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 
1. W ważnych sprawach należy kontaktować się z instruktorem przed i po zajęciach pod numerem       

     telefonu: 782-882-934 oraz pod adresem e-mail: ewelinamazurkluch@gmail.com  . 

2. Aktualny plan zajęć z grupami jest dostępny u instruktora nauki pływania. 

3. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie https://frassati-fajslawice.com. 
4. W sprawach organizacyjnych niewymagających kontaktu z instruktorem, można kontaktować          

     się z członkami Zarządu Klubu. 

IV. STATUT KLUBU I ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE. 
1. Statut Klubu Sportowego PGKS Frassati Fajsławice jest dostępny pod linkiem https://frassati-

fajslawice.com/statut.      

2. Uczestnicy zajęć i/lub opiekunowie prawni mogą zostać członkami PGKS Frassati Fajsławice. 
 

         Prezes 

         Wiesław Policha 
 

http://www.frassati-fajslawice.com/

