ZASADY UCZESTNICTWA W TRENINGACH KLUBU PŁYWACKIEGO PROSWIM
NA KRYTEJ PŁYWALNI „FREGATA” W KOLBUSZOWEJ.
1. Zajęcia Pływackie organizowane są w Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej przez Klub Pływacki
PROSWIM działający pod Stowarzyszeniem Sportowym PROSWIM.
2. Treningi prowadzą wykwalifikowani trenerzy oraz instruktorzy zgodnie z założonym programem szkolenia
klubu.
3. Organizator przed pracą z nową grupą zastrzega sobie możliwość do organizacji spotkania z rodzicami w
wyznaczonym wcześniej terminie.
4. Rodzic przyprowadzając dziecko na pierwsze zajęcia powinien wypełnić deklaracje zawodniczą w której
potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningach.
5.Plan treningów:
- Zajęcia będą realizowane 4 razy w tygodniu (Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek) w godzinach między
16:00 a 20:00.
- Harmonogram treningów oraz informacje bieżące umieszczane będą na stronie www.proswim.org.pl i
Facebook PROSWIM.
6. Treningi organizowane są przez cały rok kalendarzowy (o ewentualnych przerwach informowani są
zawodnicy oraz rodzice).
7. Podział na poszczególne bloki godzinowe zostanie ustalony po zebraniu wszystkich deklaracji
zgłoszeniowych.
8. Wyróżniamy 3 bloki godzinowe: 16:00-17:00, 17:00-18:30, 18:30-20:00.
9. Podział na bloki jest uzależniony od kryterium poziomu pływania oraz wieku zawodnika.
10. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej dostępnej na stronie
www.proswim.org.pl, zapoznania się z regulaminem Klubu Pływackiego PROSWIM oraz kwotą składki
członkowskiej.
11. W celu zapisania dziecka na treningi prawidłowo wypełnioną deklaracje zawodniczą prosimy wysyłać na
adres e-mail: proswim@wp.pl ,a oryginał prosimy dostarczyć na spotkanie organizacyjne lub na pierwsze
zajęcia.
12. Ze względu na to, że zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie na basenie sportowym zawodnik powinien
posiadać podstawowe umiejętności pływackie: pływanie na brzuchu oraz na plecach bez deski.
13. Jeżeli trener lub instruktor stwierdzi, że dziecko nie nadaje się na poszczególną grupę ponieważ ma zbyt
niskie umiejętności ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym rodzica po zakończonych zajęciach.
14. Zawodnicy oraz Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni „Fregata”
w Kolbuszowej.
15. Za bezpieczeństwo danej grupy podczas zajęć na hali basenowej odpowiada trener lub instruktor pływania
oraz pełniący dyżur ratownicy.
16. Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice dziecka.
17. Składki Członkowskie:
a) Miesięczna Składka Zawodnicza wynosi 280 zł. (ilość treningów w danym miesiącu podawana jest na
bieżąco w harmonogramie).
b) Składkę należy uiścić bezpośrednio u instruktora prowadzącego w postaci wyliczonej gotówki lub na konto
Klubu Pływackiego PROSWIM do 10 każdego miesiąca (Szczegóły dotyczące konta bankowego i tytułu
przelewu podane są w regulaminie Klubu Pływackiego PROSWIM)
c) W przypadku zgłoszonej trenerom nieobecności na co najmniej połowie zajęć w miesiącu. Trenerzy Klubu
Pływackiego PROSWIM rozpatrują indywidualnie wysokość składki w kolejnym miesiącu.

d) Jeżeli rodzic lub zawodnik nie poinformuje trenerów o nieobecności wówczas nie może ubiegać się o
indywidualne rozpatrzenie wysokości składki na kolejny miesiąc.
e) Za pojedyncze nieobecności Klub Pływacki PROSWIM nie dokonuje zwrotów.
f) Wszelkie sytuacje losowe będę rozstrzygane indywidualnie wyłącznie przez TRENERÓW.
18. W przypadku gdy zawodnik będzie nagminnie opuszczał większość zajęć bez usprawiedliwienia Klub
Pływacki PROSWIM zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego adepta z listy zawodników klubu.
19. Składka Członkowska za zajęcia obejmuje wstęp na pływalnie oraz trening pod opieką trenera.
20. Zawodnik powinien posiadać ze sobą czepek, okularki, strój kąpielowy zgodny z regulaminem basenu,
ręcznik oraz obuwie zmienne.
21. Zawodnik wchodzi na dany blok treningowy samodzielnie na 5-7 minut przed treningiem, pobiera pasek
w Kasie Pływalni, przebiera się, bierze prysznic i ustawia się na zbiórce w wyznaczonym miejscu przez
trenera lub instruktora.
22. Zawodnik bez pozwolenia trenera lub instruktora nie może wchodzić do wody przed ani po treningu.
23. Po skończonym treningu zawodnik jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia hali basenowej,
szybkiego przebrania się oraz oddania Paska Transponderowego do szafki w Kasie Pływalni.
24. W przypadku zgubienia paska do szafki zostanie naliczona kara umowna według regulaminu pływalni,
którą pokrywa rodzic dziecka.
25. Rodzice chcący przebywać na hali basenowej muszą wykupić osobny bilet wstępu.
26. Wstęp Zawodnika na pływalnie obejmuje 60/90 minutowy trening z instruktorem (długość treningu
zależny od przydziału do grupy), jeżeli rodzic lub zawodnik chce pozostać dłużej na hali basenowej musi
wykupić osobny wstęp zgodnie z cennikiem basenu.
27. Zawodnicy do lat 8 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
(Rodzica, opiekuna, trenera lub instruktora)
28. W przypadku braku samodzielności zawodnika poniżej 8 lat dopuszcza się pomoc w przebraniu dziecka
przez rodzica w szatni. Uwzględniając wszystkie zasady korzystania z obiektu. (Czyste obuwie zmienne rodzica
wspomagającego). O tym fakcie prosimy poinformować trenerów podczas zgłoszenia dziecka na zajęcia.
29. Zajęcia niezrealizowane z przyczyn organizatora zostaną zrealizowane w innym terminie.
30. Klub Pływacki PROSWIM zastrzega sobie prawo do zmian zasad oraz regulaminu w dowolnym terminie.
31. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z prowadzącymi trenerami lub instruktorami.
32. Zawodnicy, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć i nagrań
wykonanych podczas treningów oraz przetwarzanie danych osobowych przez Klub Pływacki PROSWIM i Krytą
Pływalnie „Fregata” w Kolbuszowej. (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób.) w
celach związanych z działalnością PROSWIM i promocji działalności prowadzonej przez PROSWIM.
33. Opiekun prawny zapoznał się z zasadami zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) na stronie:
http://www.proswim.org.pl/index.php/o-nas/klauzula-rodo oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na cele i potrzeby Klubu Pływackiego PROSWIM.
34. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją obowiązujących zasad i regulaminu Klubu Pływackiego
PROSWIM
35. Klub Pływacki PROSWIM nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
36. W przypadku nieprzestrzegania zasad i regulaminów Klubu oraz Pływalni Klub Pływacki PROSWIM
zastrzega sobie prawo do skreślenia zawodnika z listy bez możliwości zwrotu kosztów.
37. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: PROSWIM@WP.PL lub
telefoniczny:
Łukasz Krasowski – 512-318-711, Sławomir Jacek - 787-410-410

