
                                                                          

 

 

 

Regulamin naboru i zajęd nauki i doskonalenia pływania  
oraz zajęd z aqua-aerobicu 

w ramach realizowanego Programu „Aktywnośd dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-

aerobic czy nordic walking - wybierz sam.” 
 

1. Organizatorem zajęd jest STOWARZYSZENIA „Nasza Przyszłośd – Tarnawa”. 
2. Planuje się utworzenie i zrealizowanie w roku 2017 3-ch 30 osobowych kursów. Każdy kurs składad się będzie z 2-ch 
grup dwiczeniowych złożonych z 15 osób. 
3. Nie ogranicza się naboru wiekowo jednak w pierwszej kolejności przyjmowani będą: 

• mieszkaocy z obszaru naboru którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji– tj. zamieszkali na terenie Gminy Zagórz. 
• pozostali mieszkaocy z obszaru naboru, 
• rodzice z małymi dziedmi 2-6 lat, 
• osoby starsze 40+, 

 inne osoby młodsze niż 40+ 

• w następnej kolejności osoby spoza obszaru naboru. 
4. Kurs obejmowad będzie naukę pływania i doskonalenie umiejętności już nabytych oraz zajęcia z aqua-aerobicu 
realizowanych wg opracowanych w tym celu autorskich Programów. 
5. Nabór na I, II i III Kurs rozpocznie się od dnia ogłoszenia naboru tj. 10.02.2017r. do 27.02.2017r. a następnie(przy 
niedoborze) aż do zamknięcia  całkowitego naboru na III Kursu tj. po uzyskaniu na liście 90 uczestników tej aktywności. 
W przypadku większego zainteresowania osoby kolejne utworzą listę rezerwową. 
6. Terminy poszczególnych kursów: I Kurs od 01.03.17r. do 30.04.17r. - 10 1,5-godz. wyjazdów, II Kurs od 01.05.17r. do 
30.06.2017r. - 10 1,5-godz. wyjazdów i III Kurs od 01.10.17r.do 15.12.17r. - 10 1,5-godz. wyjazdów. 
7. Ustala się dzieo wyjazdu na basen wtorek w godzinach 17.00 do 20.00 lub/i sobota w godzinach 9.00 - 12.00. 
Miejsce zbiórki Parking parafialny w Tarnawie Górnej, trasa Tarnawa Dolna, Zagórz, Basen Lesko.  
8. Zajęcia nauki pływania realizowane będą na basenie „Aquarius” w Lesku ul. Bieszczadzka 7. 
9. W przypadku osób nieletnich przed rozpoczęciem zajęd wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na 
naukę pływania. 
10. Nie przewiduje się możliwości odrobienie nieobecności na zajęciach. 
11. Zajęcia trwad będą jednorazowo 1,5 godziny zegarowej. 
12. Instruktorzy przejmują odpowiedzialnośd za kursanta po wejściu kursanta do wody, do momentu wyjścia kursanta 
z wody po zakooczonych zajęciach. 
13. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęd                             
i wewnętrznego regulaminu pływalni. 
14. Uczestnicy zajęd zobowiązani są do regularnego uczestnictwa i do punktualnego przybycia na miejsce zbiórki przed 
ich rozpoczęciem. 
15. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęd stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika. 
16. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
17. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są ubezpieczone, zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazao do 
pływania i przebywania w wodzie. 
18. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówid przyjęcia uczestników na zajęcia. 
19. W przypadku przewidywanej nieobecności na zajęciach uczestnik zajęd ma obowiązek odpowiednio wcześniej 
zgłosid swoją absencję opiekunowi zajęd lub organizatorowi w takim czasie, aby możliwe było w jego miejsce 
zaproszenie innego uczestnika. 
20. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora, wyznaczonego przez wnioskodawcę w uzgodnieniu                                
z Kierownikiem Pływalni. 
21. Podczas przebywania w autobusie uczestnicy zajęd podlegają opiece opiekunów i bezwzględnie podporządkowują 
się regulaminowi przewozów oraz poleceniom opiekuna. 
22. Za dowóz i bezpieczeostwo osób nieletnich – uczestników kursu w drodze do autobusu i odbiór po przywiezieniu z 
basenu odpowiadają rodzice dzieci. 
23. Uczestnictwo w zajęciach świadczy o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. 
24. Skargi i uwagi proszę kierowad do koordynatora programu z ramienia wnioskodawcy na nr tel. Janusz Krajnik 692 
695 648 lub e-mailem: januszkrajnik@op.pl . 
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