
 

REGULAMIN  PROGRAMU „SPARTAKUS” 

W PŁYWALNIACH  KONCERTOWA ORAZ HIRSZFELDA 

 

  

1. Program „SPARTAKUS” realizowany jest w pływalniach UCSiR: Koncertowa ul. Koncertowa 4  oraz Hirszfelda ul. Hirszfelda 11.  

2. Program jest bezpłatny, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, udział w zajęciach odbywa się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.  

3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach  Programu, dokonuje się każdorazowo przed danymi zajęciami- obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. 

Osoba uprawniona, aby skorzystać z Programu powinna przed zajęciami zgłosić się do recepcji, gdzie pracownik UCSiR zweryfikuje ważność 

legitymacji szkolnej oraz odnotuje godzinę wejścia. 

4. Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, podpisanego 

przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

5. Uczestnicy zajęć, którzy nie ukończyli 13 roku życia przychodzą i opuszczają zajęcia pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

6. Zajęcia doskonalenia i nauki pływania odbywają się z instruktorem UCSiR– II tory max. 8 osób, I tor max. 4 osoby - pływanie rekreacyjne młodzież 

powyżej 13 roku życia.   

7. Czas zajęć prowadzonych przez instruktora wynosi 30 minut, pozostałe 30 minut pozostaje na przygotowanie się do zajęć i przygotowanie                                 

się do wyjścia ze strefy mokrej + 15min. dodatkowego czasu technicznego  

8. Sprzęt do zajęć zapewnia organizator. 

 

 

 

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć:  

  

  

                                      1545         1600     1600                                                 1630       1630                 1645      + 15min. dodatkowego czasu technicznego 

  

 

 

Do 15 minut - czas na przygotowanie się do zajęć    

30 minut - czas zajęć realizowanych przez instruktora w wodzie 

15 minut - czas na indywidualne zabawy w wodzie i przygotowanie się do opuszczenia  strefy  

 

9. Podczas zajęć obowiązuje strój kąpielowy, czepek oraz zmienione obuwie. 

10. 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)  

11. Uczestnictwo w Programie „SPARTAKUS” jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu pływalni oraz Regulaminu                        

dot. korzystania z Pływalni w czasie epidemii COVID 19. 

12. Za szkody wyrządzone podczas zajęć przez uczestnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.  

13. UCSiR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

 

Dyrektor UCSiR 

 

  

 

 

 



 


