
   REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWACKICH DLA GRUP SZKOLNYCH (z odbiorem grup ze świetlicy szkolnej)– SP NR 

352 oraz SP  NR 80 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Organizatorem zajęć pływackich jest Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Szegedyńskiej 11, zwany dalej „klubem” lub „organizatorem zajęć”.  

2. Zapis na zajęcia wiąże się z obowiązkiem zrzeszenia w klubie. W tym celu należy dostarczyć do klubu 

deklarację członkowską, której wzór znajduje się na www.uksg-8.pl pod linkiem https://www.uksg-

8.pl/dokumenty-klubu/183-deklaracja-czlonkowska.html. Sposób dostarczenia deklaracji 

członkowskiej zostanie Państwu przekazany po zakończeniu zapisów. 

3. Uczestnicy zajęć pływackich są zwolnieni uchwałą Zarządu Klubu z obowiązku ponoszenia kosztów 

członkostwa w klubie, obowiązujących w grupach funkcjonujących w ramach grup o rozszerzonym 

programie sportowym, biorących udział w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym dzieci i 

młodzieży (wpisowe, comiesięczna składka członkowska, obowiązkowe ubezpieczenie NNW). 

4. Klub zapewni ubezpieczenie NNW uczestników zajęć jedynie osobom, które zgłaszać będzie do 
współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek Pływacki. W tym celu 
konieczne będzie złożenie przez rodzica /opiekuna prawnego oświadczenia do ubezpieczenia i 
wniesienie opłaty. Rodzicowi nie wolno zgłaszać dziecka a  pełnoletniemu zawodnikowi nie wolno 
zgłaszać się do współzawodnictwa sportowego w pływaniu bez zgody klubu i dopełnienia formalności 
w zakresie ubezpieczenia.  
Prosimy o rozważenie przez Państwa potrzeby indywidualnego ubezpieczenia uczestnika zajęć we 
własnym zakresie. 

5. Organizator może zobowiązać Uczestnika do wyrobienia licencji pływackiej PZP lub przedłużenia 
ważności już posiadanej licencji  ( licencja jest ważna w danym roku kalendarzowym) oraz do  
poniesienia z tym związanych kosztów, jeśli obowiązujące przepisy nakładać będą ograniczenia 
udziału w zajęciach w przypadku jej braku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator wskaże 
termin i sposób dostarczenia dokumentów niezbędnych do uzyskania/wznowienia licencji oraz 
powiadomi o wysokości i terminie wniesienia opłaty. Opłata ta będzie zgodna z aktualnie 
obowiązującym w tym zakresie taryfikatorem Polskiego Związku Pływackiego.  

 

II. OGÓLNE ZASADY ZAPISU NA ZAJĘCIA 

1. Zapis na zajęcia pływackie następuje przez dokonanie zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego 

w przypadku uczestnika do odpowiedniej grupy. 

2. Warunkiem zapisu na zajęcia jest uczęszczanie przez uczestnika zajęć do  SP Nr 352 w Warszawie lub 

SP Nr 80 w Warszawie. 

3. Zapisy na zajęcia pływackie w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się ONLINE i trwają do wyczerpania 

puli wolnych miejsc, ściśle określonej na platformie do zapisu dla każdej z grup. 

4. Zapisanie na zajęcia pływackie obejmuje udział w zajęciach w całym roku szkolnym 2022/2023. W 

trakcie roku szkolnego nie są organizowane dodatkowe zapisy chyba, że w grupie zwalnia się miejsce 

i organizator uzna, że można dołączyć kolejną zainteresowaną zapisem osobę.  

5. Link do zapisu na zajęcia  będzie opublikowany na www.uksg-8.pl (zakładka „Nauka i doskonalenie 

pływania”) i aktywny od dnia  1.09.2022 r. od godziny 12.00. Osoby posiadające już wcześniej konta 

w panelu klienta Activenow, będą się mogły dokonać zapisu z poziomu panelu klienta.  

6. Po dokonaniu zapisu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zapisu do konkretnej grupy na adres 

mailowy podany w zgłoszeniu. Brak maila potwierdzającego zapis świadczy o niedokonaniu 

skutecznego zapisu. 

7. Po dokonaniu zapisu osoba zapisująca otrzyma zaproszenie do rejestracji w systemie Activenow (nie 

dotyczy osób już wcześniej zarejestrowanych w systemie, zapisujących to samo dziecko- czyli 

posiadających już konto w systemie). Rejestracja konta klienta jest niezbędna by móc dokonywać na 

koncie czynności typu zgłaszanie nieobecności. 
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8. W przypadku wyczerpania puli miejsc w danej grupie, kolejne osoby zainteresowane udziałem w 

zajęciach zapisywane będą na liście rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń przesłanych na adres 

mailowy kontakt@uksg-8.pl ze wskazaniem grupy zajęciowej. W przypadku rezygnacji z udziału w 

zajęciach przez osoby znajdujące się na liście podstawowej, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z 

listy rezerwowej. 

9. W przypadku nie utworzenia się dostatecznie licznej grupy  lub spadku ilości uczestników zajęć w 
danej grupie poniżej poziomu zapewniającego pokrycie podstawowych kosztów jej  
funkcjonowania, organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. W przypadku rozwiązania 
grupy organizator zaproponuje uczestnikom rozwiązanej grupy dołączenie do inne istniejącej, w 
miarę posiadania w niej wolnych miejsc.  

10. Rodzic/opiekun prawny, oświadcza o dobrym stanie zdrowia uczestnika i braku przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w zajęciach a w  razie zaistnienia zmiany w sytuacji zdrowotnej zobowiązuje 

się do poinformowania o sytuacji organizatora zajęć, drogą pisemną. Rodzic/opiekun prawny 

zobowiązuje się w przeciągu 14 dni od dokonania zapisu lub minimum na 3 dni przed upływem 

ważności wcześniej dostarczonego zaświadczenia (kontynuujący), do dostarczenia do klubu lub 

przesłania skanem na adres kontakt@uksg-8.pl zaświadczenia lekarskiego o braku u uczestnika zajęć 

przeciwskazań do pływania. 

 

III. TERMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA, PIERSZEŃSTWO W ZAPISIE 

1. Zapisy na zajęcia pływackie odbywają się w następujących terminach:  

1) W DNIACH 1 - 2 WRZEŚNIA 2022 r. - WYŁACZNIE DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ 

W ZAJĘCIACH PŁYWACKICH  W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022, przy czym za udział w 

zajęciach w II semestrze rozumie się ciągły udział w zajęciach, aż do dnia zakończenia roku szkolnego 

(osoby, które rezygnowały z zajęć w trakcie trwania II semestru nie mogą skorzystać z pierwszeństwa 

zapisu opisanego w tym punkcie). Wyjątek stanowią osoby rezygnujące w II semestrze z przyczyn 

zdrowotnych, o ile rezygnacja taka została udokumentowana przy rezygnacji; 

ORAZ DLA DZIECI Z KLASY 0 SP 352 I SP 80. 

2) OD 3 WRZEŚNIA 2022 r. DLA POZOSTAŁYCH CHĘTNYCH. 

2. System nie weryfikuje automatycznie zapisujących się osób pod kątem kontynuacji zajęć  i prawa do 

pierwszeństwa zapisu. Pracownik klubu dokonuje sprawdzenia spełnienia przez osobę zapisaną 

opisanych warunków do pierwszeństwa w zapisie. Zapis niezgodny z regulaminem skutkować będzie 

skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będzie można 

dokonać ponownego zapisu w późniejszym terminie. 

 

IV. PŁATNOŚCI  

1. Zapis online na zajęcia odbywa się z dokonaniem płatności zaliczki za pośrednictwem platformy Tpay. 

Wysokość zaliczki na poczet należności za semestr zajęć wyniesie 300 zł. Opłatę przez platformę Tpay 

można realizować w formie przelewu online lub płatności blikiem. Prosimy natomiast nie wybierać opcji 

przelewu tradycyjnego (w tym opłaty pocztowej). Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z list 

uczestników zajęć osób zapisanych z wykorzystaniem formy przelewu tradycyjnego , bez obowiązku 

zapewnienia im miejsca w innej grupie. Środki wpłacone z wykorzystaniem formy przelewu tradycyjnego, 

w przypadku usunięcia z listy uczestników, podlegają zwrotowi na konto płatnika w terminie 30 dni od 

ich wpływu na konto organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy wnoszenia opłat za zajęcia, o czym informować 

będzie osoby chętne do zapisu. Przewidujemy wyłączenie płatności przez Tpay po okresie najbardziej 
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intensywnego zapisu. Zapis odbywać się będzie wówczas po zgłoszeniu się przez link do zapisu na 

wybrane wolne miejsc i potwierdzeniu możliwości zapisu przez organizatora, a następnie wpłynięciu 

płatności na konto organizatora zajęć.  

3. Zapis na każdy kolejny dzień zajęć wiąże się z pobraniem kolejnej kwoty 300 zł na poczet opłaty za 

kolejny dzień zajęć. 

4. Opłaty za zajęcia naliczone zostaną w trzech ratach:  

• I    za okres 19.09-22.12.2022 

• II   za okres 2.01-31.03.2023 

• III  za okres 1.04-22.06.2023. 

5. Dopłaty do pełnych kosztów zajęć za I okres należy dokonać do dnia 30.09.2022 r. Wpłatę II raty 

należy wnieść do dn. 18.12.2022 r. a  III raty  do dn. 15.03.20223 r.  na rachunek klubu 

44 2490 0005 0000 4600 5919 8055  (AliorBank), odbiorca: UKS „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 

01-957 Warszawa. 

6. Niedokonanie płatności w terminach wskazanych w ust. 5 skutkować może skreśleniem uczestnika z 

listy zajęć, a miejsce automatycznie zostanie udostępnione pod zapis nowego uczestnika. 

7. W przypadku niedochowania terminu wniesienia rezygnacji zgodnie z rozdziałem IX.WARUNKI 

REZYGNACJI Z ZAJĘĆ,  zaliczka wskazana w ust. 1 nie podlega zwrotowi. 

8. W przypadku pobytu niepełnoletniego uczestnika zajęć w szpitalu bądź sanatorium, po wniesieniu 

podania i udokumentowaniu pobytu, przysługiwać będzie 100 % zwrotu za okres pobytu w placówce. 

Wymagane jest zaznaczanie w systemie przez rodzica nieobecności dziecka przed zajęciami.  

9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od klubu (awaria na obiekcie itp. przyczyny 

inne niż spowodowane zmianami w sytuacji epidemiologicznej, itp.) klub zobowiązuje się do 

powiadomienia uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego 

o tym fakcie drogą mailową lub sms niezwłocznie po otrzymaniu informacji od osób zarządzających 

obiektami sportowymi w dostatecznym (umożliwiającym w czasie takie działania) wyprzedzeniem. 

Klub zobowiązuje się do zwrotu, w terminie 30 dni od zakończenia semestru, kwoty naliczonej za 

nieprzeprowadzone w ww. sytuacji zajęcia.  

10. W przypadku rozwiązania grupy w sytuacji, o której mowa w ust. 9 w rozdziale II. OGÓLNE ZASADY 
ZAPISU NA ZAJĘCIA oraz braku możliwości zaproponowania uczestnikowi miejsca w innej grupie lub 
rezygnacji uczestnika z zaproponowanego miejsca w innej grupie Organizator 
dokona proporcjonalnego zwrotu środków wpłaconych z tytułu udziału w zajęciach w terminie 14 
dni od poinformowania uczestnika zajęć, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna 
prawnego, o rozwiązaniu grupy. 

 
V.KOSZTY ZAJĘĆ 

1. OPŁATY ZA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUP SP Nr 352 

Opłata za zajęcia pływackie  ustalana jest przez przemnożenie liczby zajęć przez koszt pojedynczych zajęć, 

który wynosi odpowiednio: 

- 42,00 zł/zajęcia - zajęcia 30 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 1 x w 

tygodniu 

- 40,00 zł/zajęcia - zajęcia 30 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 2 x w 

tygodniu 

- 44,00 zł/zajęcia - zajęcia 45 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 1 x w 

tygodniu 



- 42,00 zł/zajęcia - zajęcia 45 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 2 x w 

tygodniu 

Opłaty za zajęcia podzieliliśmy na trzy raty i prezentujemy poniżej wraz z ilością zajęć: 

I RATA- SP 352-WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRES 19.09-22.12.2022 - płatność 300 zł zaliczki przy zapisie do grupy, dopłata 

do pełnych kosztów do dn. 30.09.2022 r. 

DZIEŃ ZAJĘĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ  KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES I- ZAJĘCIA 30 MIN 

KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES I- ZAJĘCIA 45 MIN 

PONIEDZIAŁEK 13 546-300 zł zaliczki 572- 300 zł zaliczki 

WTOREK 13 546- 300 zł zaliczki 572- 300 zł zaliczki 

ŚRODA 14 588-300 zł zaliczki 616- 300 zł zaliczki 

CZWARTEK 14 588-300 zł zaliczki 616- 300 zł zaliczki 

PIĄTEK 12 504-300 zł zaliczki 528- 300 zł zaliczki 

PRZY UDZIALE 2X W TYGODNIU W OPŁACIE RATY UWZGLĘDNIJ TEŻ ZNIŻKĘ LICZONĄ JAKO ILOŚĆ ZAJĘĆ X 2 ZŁ 

 

II RATA- SP 352- WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRES 2.01-31.03.2023, płatność do 18.12.2022 r. 

DZIEŃ ZAJĘĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ  KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 30 MIN 

KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 45 MIN 

PONIEDZIAŁEK 11 462 484 

WTOREK 11 462 484 

ŚRODA 11 462 484 

CZWARTEK 11 462 484 

PIĄTEK 10 420 440 

PRZY UDZIALE 2X W TYGODNIU W OPŁACIE RATY UWZGLĘDNIJ TEŻ ZNIŻKĘ LICZONĄ JAKO ILOŚĆ ZAJĘĆ X 2 ZŁ 

 

III RATA-SP 352-WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRES 1.04-22.06.2023,płatność do dn.15.03.2023r. 

DZIEŃ ZAJĘĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ  KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 30 MIN 

KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 45 MIN 

PONIEDZIAŁEK 10 420 440 

WTOREK 10 420 440 

ŚRODA 11 462 484 

CZWARTEK 10 420 440 

PIĄTEK 9 378 396 

PRZY UDZIALE 2X W TYGODNIU W OPŁACIE RATY UWZGLĘDNIJ TEŻ ZNIŻKĘ LICZONĄ JAKO ILOŚĆ ZAJĘĆ X 2 ZŁ 

 

2. OPŁATY ZA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUP SP Nr 80 

Opłata za zajęcia pływackie  ustalana jest przez przemnożenie liczby zajęć przez koszt pojedynczych zajęć, 

który wynosi odpowiednio (znaczący wpływ na koszty ma tu dłuższy – niż ma to miejsce w SP 352- czas 

sprawowanej przez kadrę opieki, z uwagi na drogę ze szkoły na pływalnię): 

- 44,00 zł/zajęcia - zajęcia 30 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 1 x w 

tygodniu 

- 42,00 zł/zajęcia - zajęcia 30 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 2 x w 

tygodniu 

- 46,00 zł/zajęcia - zajęcia 45 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 1 x w 

tygodniu 



- 44,00 zł/zajęcia - zajęcia 45 min wraz z opieką przed i po zajęciach - w przypadku uczestnictwa 2 x w 

tygodniu. 

3. Opłaty za zajęcia podzieliliśmy na trzy raty i prezentujemy poniżej wraz z ilością zajęć: 

I RATA- SP 80-WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRES 19.09-22.12.2022 

- płatność 300 zł zaliczki przy zapisie do grupy, dopłata do pełnych kosztów do dn. 30.09.2022 r. 

DZIEŃ ZAJĘĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ  KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES I- ZAJĘCIA 30 MIN 

KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES I- ZAJĘCIA 45 MIN 

PONIEDZIAŁEK 13 572-300 zł zaliczki 598- 300 zł zaliczki 

WTOREK 13 572- 300 zł zaliczki 598- 300 zł zaliczki 

ŚRODA 14 616-300 zł zaliczki 644- 300 zł zaliczki 

CZWARTEK 14 616-300 zł zaliczki 644- 300 zł zaliczki 

PIĄTEK 12 528-300 zł zaliczki 552- 300 zł zaliczki 

PRZY UDZIALE 2X W TYGODNIU W OPŁACIE RATY UWZGLĘDNIJ TEŻ ZNIŻKĘ LICZONĄ JAKO ILOŚĆ ZAJĘĆ X 2 ZŁ 

 

II RATA- SP 80-WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRES 2.01-31.03.2023, płatność do 18.12.2022 r. 

DZIEŃ ZAJĘĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ  KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 30 MIN 

KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 45 MIN 

PONIEDZIAŁEK 11 484 506 

WTOREK 11 484 506 

ŚRODA 11 484 506 

CZWARTEK 11 484 506 

PIĄTEK 10 440 460 

PRZY UDZIALE 2X W TYGODNIU W OPŁACIE RATY UWZGLĘDNIJ TEŻ ZNIŻKĘ LICZONĄ JAKO ILOŚĆ ZAJĘĆ X 2 ZŁ 

 

III RATA-SP 80-WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OKRES 1.04-22.06.2023,płatność do dn.15.03.2023r. 

DZIEŃ ZAJĘĆ ILOŚĆ ZAJĘĆ  KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 30 MIN 

KWOTA DO OPŁATY ZA  

OKRES II- ZAJĘCIA 45 MIN 

PONIEDZIAŁEK 10 440 460 

WTOREK 10 440 460 

ŚRODA 11 484 506 

CZWARTEK 10 440 460 

PIĄTEK 9 396 414 

PRZY UDZIALE 2X W TYGODNIU W OPŁACIE RATY UWZGLĘDNIJ TEŻ ZNIŻKĘ LICZONĄ JAKO ILOŚĆ ZAJĘĆ X 2 ZŁ 

 

4. W przypadku zapisu dziecka na zajęcia w późniejszym terminie płatność naliczona zostaje z 

uwzględnieniem momentu przystąpienia do zajęć. Zgłaszającego obowiązuje wniesienie opłaty za zajęcia 

przed przystąpieniem do zajęć. 

5. W naliczeniu wysokości opłat uwzględniono następujące dni wolne od zajęć: 

31.10-1.11.2022, 11-12.11.2022, 23.12.2022-1.01.2023, 6-7.01,2023, 13-25.02.2023 (ferie zimowe), 6-

11.04.2023 (ferie wielkanocne), 1-3.05.2023,  8-10.06.2023. W dzień zakończenia roku szkolnego – 

23.06.2023- zajęcia już się nie odbywają .  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego, 

po uprzednim poinformowaniu osób uczestniczących w zajęciach. 



VI. PROWADZENIE ZAJĘĆ PŁYWACKICH W SYTUACJI WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W ZWIĄZKU Z COVID-

19 lub inną jednostką chorobową 

1. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć na terenie pływalni wynikających z ograniczenia 
działalności obiektu związanych z COVID-19  lub inną jednostką chorobową organizator nie 
przewiduje zamiennej formy zajęć. 

2. Organizator dokona rozliczenia nadpłaty, wynikającej z zawieszenia prowadzenia zajęć do 30 dni po 
zakończeniu każdego semestru.  

3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń liczby osób na torach, klub zastrzega sobie możliwość 
podziału grup tak, by uczestnicy brali udział w zajęciach rotacyjnie (co drugie zajęcia w wodzie),  przy 
czym organizator zastrzega sobie prawo nowego podziału pracy pomiędzy prowadzących grupy, a 
koszt zajęć naliczony w tym okresie nie ulegnie obniżeniu , jeśli obniżeniu nie ulegnie koszt wynajmu 
torów pływackich. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dalszych zmian w zakresie sposobu i częstotliwości 
prowadzenia zajęć w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Informacje o wszelkich 
zmianach będą przekazywane na bieżąco uczestnikom zajęć lub rodzicom/opiekunom prawnym 
uczestników zajęć, których te zmiany będą dotyczyły 

 

 

VII. OBOWIĄZKI ZAPISUJĄCEGO I INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW I UDZIAŁU W ZAJĘCIACH, 

SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ  

1. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją „Regulaminu zajęć pływackich”. 

2. Uczestnika zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych, na których są one 

prowadzone.  

3. Każda osoba zapisująca się na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania z treścią regulaminów 

wskazanych w ust. 1 i 2. Za zapoznanie uczestnika z regulaminami odpowiada zgłaszający rodzic/ 

opiekun prawny. 

4. W przypadku grup szkolnych opieka nad uczestnikami zajęć sprawowana jest od momentu odbioru 

uczestnika zajęć ze szkoły do momentu odprowadzenia go po zajęciach do placówki szkolnej lub 

przejęcia opieki przez rodzica.  

5. Uczestnik zajęć ma obowiązek podporządkowania się poleceniom opiekunów/osób prowadzących 

zajęcia.  

6. Uczestnikom zajęć nie wolno powodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwu własnemu i innych 

użytkowników obiektu. W szczególności zabrania się: wchodzenia na obiekt bez zezwolenia 

pracownika obsługi obiektu, wchodzenia bez zezwolenia osoby prowadzącej zajęcia do wody, 

wychodzenia z wody bez powiadomienia i zgody prowadzącego, biegania po płycie basenu, skoków 

do wody bez nadzoru prowadzącego, wpychania do wody innych osób, przytapiania innych, 

przynoszenia na teren basenu własnych sprzętów, niszczenia urządzeń, jedzenia na terenie pływalni, 

zaśmiecania, zabrudzenia terenu pływalni, nieodpowiedniego zachowania w szatni.    

7. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie materialnie odpowiadają ich rodzice/opiekunowie 

prawni. Pełnoletni uczestnicy zajęć odpowiadają za nie osobiście.  

8. Klub może dokonać skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku rażącego złamania 

„Regulaminu zajęć pływackich” lub regulaminu danego obiektu sportowego, jak również w sytuacji  

nierealizowania zadań i niereagowanie uczestnika na polecenia prowadzącego oraz w wypadku 

samowolnego oddalenia się uczestnika z zajęć. 

9. W przypadku zawieszenia zajęć przez szkołę, zajęcia pływackie grup odbywać się będą normalnie z 

zastrzeżeniem, że po stronie rodzica/opiekuna prawnego będzie przyprowadzenie dziecka na 

pływalnię w porze podanej przez organizatora zajęć i odbiór w wyznaczonej porze, po zakończonych 



zajęciach. Rezygnacja z zajęć z przyczyny zawieszenia zajęć przez szkołę nie uprawnia uczestnika do 

zwrotu kosztów zajęć. 

VIII. ODRABIANIE ZAJĘĆ 
1. Klub dopuszcza możliwość odrabiania zajęć po uprzednim zgłoszeniu w systemie nieobecności 

uczestnika na zajęciach na minimum 24 godziny przed zajęciami. Zgłoszeń dokonuje rodzic/opiekun 
prawny w panelu klienta. Możliwe jest również dopuszczenie przez organizatora do odrabiania osób, 
które zaznaczyły nieobecność później niż na minimum 24 godziny przed zajęciami lecz zgłoszenie takie 
będzie rozpatrywane w drugiej kolejności, po zaakceptowaniu zgłoszeń osób wywiązujących się z 
terminowego zgłaszania nieobecności, przy posiadaniu nadal wolnych miejsc. 

2. Odrabianie zajęć będzie rozliczane w okresach roku kalendarzowego w którym trwają zajęcia. W 
miesiącach wrzesień- grudzień 2022 r. uczestnik zajęć odrobić będzie mógł maksymalnie 4 
nieobecności, a w przypadku osób uczęszczających 2 x w tygodniu maksymalnie 6 nieobecności. W 
miesiącach styczeń-czerwiec uczestnik zajęć będzie mógł odrobić maksymalnie 6 nieobecności a w 
przypadku osób uczęszczających 2 lub więcej x w tygodniu 10 nieobecności. Przy dopisie na zajęcia w 
trakcie semestru ilość zajęć ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, po naliczeniu jej uczestnikowi 
przez organizatora. Liczba zajęć podlegających odrobieniu może ulec zmniejszeniu proporcjonalnemu 
do zmniejszonej liczby zajęć prowadzonych w wodzie, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w 
prowadzeniu zajęć na pływalniach.   

3. Odrabianie zajęć  będzie możliwe w terminach podanych przez organizatora. Planujemy,  że 
odrabiania odbywać się będą w wyznaczone w tym celu soboty. Terminy, sposób zgłoszenia na zajęcia 
i inne informacje dotyczące odrabiania zamieszczone zostaną na www.uksg-8.pl 

4. Osoba rezygnująca z zajęć nie może po zgłoszeniu rezygnacji uczestniczyć w odrabianiu nieobecności, 
chyba że organizator w uzasadnionych przypadkach postanowi inaczej.  

5. Klub nie gwarantuje uczestnikom zajęć niesystematycznie uczęszczającym na zajęcia pływackie 
możliwości odrobienia wszystkich nieobecności i nie przewiduje możliwości zwrotu płatności w takich 
sytuacjach. 

6. W  sytuacji, gdy zajęcia rozpoczęły się a zostały przerwane z przyczyn niezależnych od organizatora 
(typu przerwa w dostawie prądu, awaria), klub nie będzie zobowiązany do dokonania zwrotu za zajęcia 
lub organizacji odrębnego ich odrabiania. Uczestnik będzie miał natomiast prawo do zgłoszenia się na 
odrabianie zajęć na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

 

IX. WARUNKI REZYGNACJI Z ZAJĘĆ 

1. Zawierającemu niniejszą umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 

14 dni. Po terminowym zgłoszeniu rezygnacji- obowiązuje forma pisemna (preferowana – email) klub 

dokona zwrotu płatności wniesionej na konto w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dokonania 

zgłoszenia.   

2. W przypadku wyrabiania przez klub licencji zawodniczych opłata za licencję- w przypadku rezygnacji 

uczestnika- podlega zwrotowi  tylko wówczas jeśli licencja nie zostanie jeszcze opłacona przez klub. 

3. Zmiana zajęć na „rotacyjną” formę zajęć opisaną w regulaminie, nie będzie uznawana jako podstawa 

do uzasadnionej rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru. 

4.    Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć po pierwszym okresie rozliczeniowym (zajęcia do 22.12.2022) . 

Rezygnację taką należy zgłosić drogą pisemną (poczta) na adres korespondencyjny klubu lub drogą 

mailową klub@uksg-8.pl do dnia 22.12.2022 r.  

5.    W wyjątkowych sytuacjach (choroba uniemożliwiająca dalszy udział w zajęciach, sytuacje losowe 

typu przeprowadzka na znaczną odległość) dopuszcza się rezygnację z zajęć w trakcie semestru. 

Wniesienie podania i udokumentowanie sytuacji losowej niesie ze sobą możliwość zwrotu za nieodbyte 

zajęcia- od 50% do 100% kosztów, decyzją Zarządu klubu.  
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6. Rezygnacja zostaje uwzględniona od dnia następującego po dniu wpłynięcia podania do klubu (droga 

listowna lub email). Oznacza to, że jeśli przed zgłoszeniem rezygnacji lub w dniu jej nadesłania odbywały 

się zajęcia, uczestnik jest zobowiązany pokryć 100 proc. kosztów zajęć. 

X. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące zapisu na zajęcia i organizacji zajęć należy kierować na adres mailowy klubu 

klub@uksg-8.pl 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Termin ten może ulec 

wydłużeniu w przypadku konieczności przedłożenia dokumentów – do 14 dni po przedłożeniu 

kompletnej dokumentacji. 

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu i poinformowanie o tym drogą 

mailową. Niezłożenie zastrzeżeń do regulaminu w przeciągu 7 dni uznane zostanie jako akceptacja jego 

zapisów. 

2. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni lub w miejscu prowadzenia zajęć 

( w tym okulary, aparaty ortodontyczne, tablety, telefony itp.). 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022. 

4.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.uksg-8.pl. 
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