
REGULAMIN  

zajęć nauki i doskonalenia pływania  

Stowarzyszenia Pływackiego NEMO 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
 

1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się według ustalonego grafiku na krytej pływalni ZSMEiE przy  

ul. Św. Józefa 26 w Toruniu,  

2. Dziecko zostaje przyjęte na zajęcia na podstawie złożonej deklaracji podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego),  

po zapoznaniu się z regulaminem Stowarzyszenia Pływackiego NEMO oraz regulaminem pływalni ZSMEiE w Toruniu. 

3. Każdy z uczestników zajęć zostaje zakwalifikowany do grupy ćwiczebnej zgodnie z poziomem umiejętności.  

4. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na zajęciach i systematycznego uczęszczania.  

5. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska według własnego programu nauczania. 

6. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy 

odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź  opiekunowie prawni 

uczestnika zajęć. 

7. Dzieci uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia NNW. 

8. Rodzice pokrywają koszt ubezpieczenia dziecka ubezpieczeniem NNW.  

9. Rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, iż ten nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z zajęć,  

a w przypadku ich wystąpienia poinformuje niezwłocznie organizatora. 

 

§ 2 

 

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu sportowego,  

a w szczególności: 

 stosowania wszelkich zaleceń w związku z pandemią COVID-19 

 pozostawianie okryć wierzchnich oraz butów zgodnie z regulaminem pływalni, 

 wchodzenie do szatni oraz na pływalnię wyłącznie w klapkach, 

 kąpiel w czepku ochronnym, 

 obowiązkowa kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody, 

 bezwzględny zakaz biegania oraz wykonywania skoków do wody bez zgody instruktora, 

 zakaz wejścia do szatni dla osób nie uczestniczących w zajęciach na pływalni, 

 rodzice/opiekunowie pomagający małym dzieciom powinni przestrzegać rozróżnienia szatni na męską i damską,  

dla zapewnienia komfortu innym osobom korzystającym z przebieralni. 

2. Na basenie dziecko przebywa 45 minut pod opieką instruktora. Po zajęciach opiekun odbiera dziecko i opuszcza basen. 

 

Finanse 

§ 1 

 

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia Pływackiego NEMO.  

2. Składając deklarację przynależności do Stowarzyszenia Pływackiego NEMO, członek zobowiązuje się do jej uiszczania. 

3. Składkę członkowską należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca na konto: mBank: 92 1140 2004 0000 3002 8103 

0502. W tytule przelewu proszę wpisać: Nazwisko i imię, miesiąc i rok, składka członkowska”.  

4. Od obowiązkowej opłaty wolne są: lipiec, sierpień i wrzesień.  

5. Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na zajęciach. 

6. Nieobecność dziecka na zajęciach nie upoważnia do pomniejszania składki.  

7. W przypadku, gdy dziecko nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym 

(kontuzja, choroba) wysokość składki za dany miesiąc, na pisemny wniosek rodzica lub opiekunów prawnych może ulec 

obniżeniu do ½ wymaganej składki (określone na podstawie ewidencji uczestnictwa w zajęciach, które prowadzą trenerzy lub 

instruktorzy).  

8. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział dziecka w zajęciach (ulgę orzeka 

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych, zawierającej uzasadnienie). 

9. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania Instruktora  

o planowanym okresie nieobecności. 



10. Sprawy losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego lub mailowego 

wniosku rodzica lub opiekuna prawnego 

11. O rezygnacji z udziału w zajęciach rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Zarząd Stowarzyszenia na piśmie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w miesiącu poprzedzający miesiąc, od którego nie będzie uczestniczył  

w dalszych zajęciach, ze skutkiem na koniec miesiąca (opłata za ten miesiąc musi zostać uiszczona).  

 

§ 2 

 

1. Zaleganie we wpłatach składek skutkuje kolejno: 

 brakiem możliwości udziału w zajęciach, 

 wystawieniem wezwania do zapłaty, 

 wnioskiem o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. 

 

§ 3 

 

1. Środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na: 

 wynajem obiektów sportowych, 

 wynagrodzenie instruktorów, 

 zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów, 

 administrację Stowarzyszenia, 

 wszelkie inne koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na rzecz prowadzenia zajęć i działalności. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 1 
 

 

1. Dbając o prawidłowy przebieg procesu nauczania oraz pełną koncentrację dzieci na zajęciach prosimy, aby podczas ich 

trwania rodzice/opiekunowie nie przebywali na pływalni. Jeśli obecność rodziców okaże się niezbędna, instruktor 

prowadzący ma obowiązek powiadomić ich niezwłocznie o tym fakcie.  

2. Rodzice i opiekunowie mają prawo poprosić o konsultację z instruktorem dotyczącą rozwoju umiejętności, postępów i 

zachowania dziecka. 

 

§ 2 
 

1. Rodzice/Opiekunowie wyrażają/nie wyrażają* zgodę na fotografowanie i filmowanie dzieci podczas zajęć 

2. Rodzice/Opiekunowie wyrażają/ nie wyrażają* zgodę, aby wizerunek stosownie do potrzeb był zamieszczany na stronie 

internetowej i materiałach reklamowych Stowarzyszenia Pływackiego NEMO bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania przez uczestnika. 

3. Zdjęcia zbierane są w celach dokumentacyjnych i informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia Pływackiego NEMO 

 

*właściwe proszę podkreślić 

 

 

 

Toruń, dnia  ………..………  r.      ………………….……..………………..    

               Czytelny podpis rodzica, opiekuna 

 


