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REGULAMIN ZAJĘĆ MKS PŁETVAL POLKOWICE 
 

1) Organizatorem zajęć  jest Międzyszkolny Klub Sportowy Płetval Polkowice. 

2) Członkiem klubu może być tylko osoba pełnoletnia po złożeniu deklaracji członkowskiej. 

3) Składka członkowska wynosi 50zł miesięcznie i opłacana jest przez członka klubu, który 

złożył deklarację członkowską. Udział w zajęciach mogą brać dzieci płacącego składki 

(bez względu na ich ilość). Składki są obowiązkowe od stycznia do czerwca i od 

września do grudnia (nie jest ważne, czy dziecko brało udział w zajęciach). Nieopłacenie 

składek przez okres 3 miesięcy skutkuje wykreśleniem z listy członków klubu, a co za 

tym idzie – brakiem możliwości udziału w zajęciach przez dzieci. 

4) Wiek uczestników zajęć: 5 – 17 lat. 

5) Zajęcia odbywają się na basenie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3   

w Polkowicach lub na obiektach sportowych wewnętrznych (sala gimnastyczna), 

zewnętrznych (boiska szkolne) oraz terenach zielonych typu ścieżka zdrowia. 

6) Obowiązuje harmonogram zajęć, który jest zamieszczony na stronie internetowej klubu.  

7) Wszyscy zakwalifikowani do zajęć zobowiązani są dostarczyć do trenera prowadzącego: 

• oświadczenie rodzica bądź prawnego opiekuna o stanie zdrowia uczestnika zajęć  

i braku przeciwwskazań udziału w zajęciach, 

• zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna na udział w zajęciach, 

• oświadczenie o zapoznaniu się uczestnika projektu z regulaminem projektu  

i pływalni na której zajęcia się odbywają. (Formularz do pobrania ze strony 

internetowej klubu w zakładce dokumenty). 

8) Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania regulaminu obiektu na którym 

odbywają się zajęcia. 

9) Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach  

z pełnym zaangażowaniem w miarę swoich możliwości i umiejętności. Ma również 

obowiązek startowania w zawodach pływackich, jeśli do udziału w nich zostanie 

zakwalifikowany przez trenera prowadzącego.  

10) Opiekun ma obowiązek powiadamiania trenera prowadzącego zajęcia o dłuższej 

nieobecności dziecka na treningach oraz podanie powodu nieobecności. 

11) Zajęcia poprowadzi  czterech trenerów, posiadających uprawnienia trenerskie lub 

instruktorskie, oraz doświadczenie w prowadzeniu treningów pływackich. 

12) Trenerzy zobowiązani są do prowadzenia dzienników zajęć, które zawierają  listę 

uczestników, ich daty urodzin, miejsce zamieszkania, numery telefonów rodzica lub 

opiekuna, obecności na zajęciach oraz program prowadzenia zajęć. 

13) Zajęcia są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej organizatora na wypadek 

nieszczęśliwych wypadków uczestników i trenerów podczas zajęć oraz na zawodach. 

14) Regulamin zamieszczony jest  na stronach internetowej klubu.   

 


