
 

Regulamin zajęć programu "Umiem Pływać" 

wrzesień – listopad 2021 

 
1. Projekt „Umiem Pływać” skierowany jest do uczniów z kl. I-III zamieszkałych na terenie gminy Słupia i 

uczęszczających do szkól na terenie gminy Słupia. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie klas 

III.     

2. Zajęcia nauki pływania odbywać się będą w Aquarium Centrum Fit Rawa, Katowicka 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka w terminie od  września do listopada 2021 r.  

3. Nabór do projektu potrwa od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2021 r. lub do uzbierania odpowiedniej liczby 

dzieci chętnych do udziału w projekcie. Liczba dzieci mogących wziąć udział w projekcie to 45 osób. Liczy 

się kolejność zgłoszeń. Wyjątkiem są  uczniowie klas III.  

4. W zajęciach nauki pływania mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe. Osobom z objawami choroby, tj. 

katarem, kaszlem, podwyższoną temperaturą itp., zakazuje się uczestnictwa w zajęciach. Jeśli objawy 

wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie wdrożona procedura postępowania na wypadek wystąpienia 

choroby zakaźnej (COVID-19), a rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć. W tym 

celu rodzice udostępniają organizatorowi zajęć numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 
komunikację.  

5. Każdy rodzic (opiekun prawny) przed rozpoczęciem nauki pływania ma obowiązek skonsultować się z 
lekarzem w sprawie ustalenia przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.  

6. Instruktor prowadzi zajęcia z grupą nie przekraczającą 15 osób.  

7. Grupa przychodzi 15 min wcześniej do szatni w celu przygotowania się na zajęcia.  

8. Prysznic przed i po zajęciach jest obowiązkowy.  

9. Korzystanie z wszystkich urządzeń znajdujących się na basenie odbywa się tylko i wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem.  

10. Na pływalni obowiązuję zachowanie czystości porządku i spokoju, oraz bezwzględne podporządkowanie 
się decyzją prowadzącego zajęcia.  

11. Kategorycznie zabrania się: biegania w całym obiekcie, gdzie mieści się basen, skoków do wody, 

wpychania do wody, wchodzenia do wody bez zgody instruktora, noszenia przedmiotów, które mogą się 
rozbić  

12. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i posiadająca odpowiednie uprawnienia kadra.  

13. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 2 razy po 45 min, w sumie 10 wyjazdów po dwie godziny lekcyjne 
dla jednego dziecka.  

14. Na zajęcia wymagane są stroje kąpielowe, ręczniki, zaleca się również korzystanie z gogli pływackich 
oraz czepków.  

15. Za bezpieczeństwo grupy odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.  

16. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania regulaminu Aquarium 
Centrum Fit w Rawie Mazowieckiej.  

17. W związku z panującą pandemią wyjazdy na basen będą odbywały się w z zachowaniem zasad 

sanitarnych. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i zaleceń szkół z 

terenu gminy Słupia oraz dostosowania się do aktualnie obowiązujących zaleceń GIS oraz Ministra Zdrowia.  

18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 


