
Regulamin PIENIŃSKIEJ SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ 

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Mountain Touch Bartosz Ciesielka NIP 735 260 14 81 
2. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku życia (rocznikowo), młodzież oraz 

osoby dorosłe. 
3. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się w grupach zorganizowanych według harmonogramu na 

basenie Pensjonatu Jurkowski , lub hotelu Jan 
4. Dopuszczalna ilość osób w jednej grupie wynosi do dziesięciu dzieci w przypadku grup początkujących. 
5. Grupy dobrane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym decyduje instruktor pływania. 

Przydział do grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na zajęciach organizacyjnych. 
6. Istnieje możliwość zmiany grupy w przypadku udoskonalenia zdobywanych umiejętności i za zgodą instruktora 

prowadzącego grupę. 
7. Zajęcia dla grup młodszych trwają 45 min. A dla sekcji 55 minut ,i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, 

na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali basenowej. Prosimy o wcześniejsze przybycie 
w celu przygotowania się do zajęć. 

8. Opłata za zajęcia 360 ł / hotel Jan , 400 zł / pensjonat Jurkowski / pobierana jest u instruktora z góry za cały 
trymestr / 12 spotkań / 

9. W przypadku uzasadnionej nieobecności w zajęciach w wyniku zdarzeń losowych (np. choroby, pobytu w 
szpitalu), po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności, zajęcia mogą zostać "odrobione" w innym terminie, 
jednak nie później niż do 30 dni od daty nieobecności w zajęciach. Zajęcia odrabiane odbywają się w innej 
grupie treningowej o podobnym stopniu umiejętności w pływaniu. 

10. Organizator nie zwraca oraz nie obniża opłaty trymestralnej w przypadku nieodrobionych lub 
niezgłoszonych nieobecności. 

11. W przypadku odwołania zajęć przez Mountain Touch lub nie odbycia się zajęć z przyczyn wynikających z działania 
sił wyższych czy zdarzeń losowych zjęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym termiine 

12. Celem zajęć szkółki pływania jest:  
a. w przypadku grup początkujących - wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, 

samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie 
zabawowej, 

b. w przypadku grup średnio - zaawansowanych - doskonalenie techniki pływackiej wszystkimi stylami z 
elementami współzawodnictwa, 

c. w przypadku grup zaawansowanych / sekcji / - doskonalenie techniki sportowej oraz kształtowanie 
możliwości kondycyjnych oraz współzawodnictwo sportowe. 

13. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób 
niepełnoletnich przez opiekuna prawnego, oświadczenie o zdolności do udziału w tych zajęciach. 

14. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu 
z natrysku. 

15. Na pływalnię, wszyscy uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia instruktorzy 
mają bezwzględny obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. 

16. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione. 
17. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi. 
18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor 

oraz ratownik pełniący dyżur. Po ukończonych zajęciach dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko 
pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. 

19. Opiekunowie odpowiadają za wszystkie zniszczenie na basenie z winy uczestnika 
20. W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia w celach promocyjnych lub reklamowych publikowane na stronie 

internetowej i w materiałach reklamowych szkółki pływania na co wyrażam zgodę. 


