
REGULAMIN PROGRAMU 

 „SOS RODZINIE”  
 

1. Program „SOS RODZINIE” realizowany jest w Pływalniach UCSiR: Koncertowa ul. Koncertowa 4, Hirszfelda ul. Hirszfelda 11, Moczydło 

ul. Pod Strzechą 3.  

2.   Program bez instruktora. Skierowany do grup rodzinnych (rodzice, dzieci, dziadkowie, najbliżsi krewni) a uczestnictwo w nim  jest 

bezpłatne.  

3.    Za grupę rodzinną uważa się: 1 osobę dorosłą + min. 1 dziecko do 18 roku życia pozostające w najbliższym stopniu pokrewieństwa.  

4.    Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji wybranego obiektu w dowolnym czasie lub bezpośrednio przed 

zajęciami, wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” (do pobrania w recepcji obiektu lub na stronie www.ucsir.pl). 

5. Wypełniony i przekazany Pracownikowi UCSiR „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” jest podstawowym dokumentem 

uprawniającym Członków Rodziny do bezpłatnego korzystania z wybranej Pływalni UCSiR w ramach ww. Programu.  

6. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Grupa Rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.  

8. Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań                                    

do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach. 

9. W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.  

10. Od pełnoletnich uczestników zajęć wymagane jest okazanie Pracownikowi UCSiR dowodu tożsamości a od niepełnoletnich legitymacji 

szkolnych.  

11. 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 + 15 minut dodatkowego czasu technicznego. 

12. Sprzęt do zajęć zapewnia organizator.  

13. Liczebność grupy w Pływalniach: Hirszfelda i Koncertowa ustala się na -18 osób w Pływalni Moczydło  -12 osób. 

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 „SOS RODZINIE” jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu pływalni                                 

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

17.  UCSiR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

Dyrektor UCSiR 

 

 


