
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROGRAMU 
„SPARTAKUS” W PŁYWALNI 

 
 

1. Zajęcia pod nazwą „SPARTKAKUS” skierowane są do młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponad – gimnazjalnych i są nieodpłatne.  

2. Czas jednej jednostki zajęć wynosi 1 godzinę w tym 15 minut na 

przygotowanie się do zajęć,  30 minut zajęć w wodzie i 15 minut na 

czynności związane z przygotowaniem do opuszczenia pływalni.  

3. Uczestnictwo w zajęcia odbywa się na podstawie ważnej legitymacji 

szkolnej. 

4. Każda osoba uprawniona aby skorzystać z bezpłatnych zajęć powinna 

przed zajęciami zgłosić się do recepcji gdzie weryfikowana jest ważność 

legitymacji szkolnej oraz odnotowuje się godzinę wejścia i wyjścia z zajęć.  

5. Legitymacja uczniowska na czas uczestnictwa w zajęciach pozostaje w 

recepcji w ramach zastawu za kluczyk (transponder) do szafki. 

Legitymacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, przez osoby 

upoważnione, zobowiązane do zachowania tajemnicy danych osobowych. 

Dane osobowe zawarte w legitymacji nie są nigdzie zapisywane i nie są 

przekazywane żadnym innym odbiorcom. 

6. Zajęcia odbywają się  z instruktorem, który czuwa nad bezpieczeństwem 

uczestników zajęć i udziela wskazówek technicznych w zakresie 

prowadzonej dyscypliny. 

7. Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do podpisania 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, 

w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie podpisują rodzice lub 

opiekunowie prawni.   

8. Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach dokonuje się każdorazowo w recepcji 

obiektu bezpośrednio przed zajęciami. 

9. O korzystaniu z zajęć decyduje kolejność zgłoszeń. 

10.  Sprzęt do zajęć zapewnia organizator. 

11.  Liczebność grupy dla zajęć  – ustala się na 18 osób. 

12.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu pływalni. 

13.  Uczestnicy zajęć, którzy nie ukończyli 7 roku życia przychodzą i 

opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

14.  W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty 

wartościowe należy zdeponować w depozycie znajdującym się w pobliżu 



portalu kasowego. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w 

szczególności: 

- pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna 

- pieniądze zagraniczne i złote monety, 

- kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, 

- zagraniczne papiery wartościowe, 

- krajowe papiery wartościowe, 

- aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy i inne 

przedmioty, których wartość przekracza 200 zł. 

- przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną 

- biżuteria, wyroby jubilerskie 

- przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych 

(np.  kluczyki) 

15.  Uczestnictwo w zajęciach UCSiR równoznaczne jest z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

16.  Za szkodę wyrządzoną podczas zajęć przez uczestnika odpowiadają 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

17.  UCSiR zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

 
 

Dyrektor UCSiR 
 


