REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA DLA SP 352 i SP 80- odrębne zajęcia z
odbiorem ze świetlicy

I.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ, CHARAKTER ZAJĘĆ
1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest UKS „G-8 Bielany” - zwany
dalej „klubem”-z siedzibą w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 11.
2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania nie spełniają wymogów treningu sportowego.
Dlatego też grup nauki i doskonalenia pływania nie należy utożsamiać z „sekcją
pływacką” a udział w zajęciach nie wymaga zrzeszenia dziecka w klubie. Nabór na
zajęcia odbywa się przez dokonanie zapisu przez rodzica/opiekuna prawnego/bądź
pełnoletniego uczestnika zajęć.
3. Ponieważ w roku szkolnym 2020/2021 dokonujemy zapisu w szczególnych
okolicznościach (pandemia) prosimy o rozważanie potencjalnego ryzyka i zapoznanie
się z ważnymi informacjami dotyczącymi formy prowadzenia zajęć w przypadku
ograniczeń związanych ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną.
 W przypadku zawieszenia pracy pływalni prowadzący zajęcia nie przejdą w
przypadku grup szkolnych na system prowadzenia zajęć online (ćwiczenia
pływackie na lądzie) , tak jak planowane to jest w grupach nauki i doskonalenia
pływania, na które przyprowadzają dzieci rodzice. Wynika to z faktu, że zajęcia
szkolne odbywają się we wczesnych godzinach, w których dzieci często
przebywają pod opieką świetlicy bez możliwości udostępnienia przez rodziców
transmisji online ćwiczeń pływackich na lądzie. Za ewentualny czas odwołania
zajęć nastąpi wówczas zwrot opłaty (po zakończeniu semestru).
 W przypadku wprowadzenia ograniczeń w ilości osób na torach (tak jak miało to
miejsce w miesiącu czerwcu) klub zastrzega sobie możliwość podziału grupy tak,
by brała udział w zajęciach rotacyjnie (co drugie zajęcia w wodzie) a koszt zajęć
nie ulegnie obniżeniu jeśli obniżeniu nie ulegnie koszt wynajmu torów pływackich
gdyż dla organizatora nie ulegną one zmniejszeniu.

II.
OGÓLNE ZASADY ZAPISU NA ZAJĘCIA
1. Zapis na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2020/2021:
- odbywać się będzie ONLINE i trwać do wyczerpania puli wolnych miejsc
- w każdej z grup ilość miejsc określona jest na poziomie zależnym od ilości torów, którymi
dysponujemy w danym przedziale godzin i widoczna w panelu zapisu,
- w przypadku wyczerpania miejsc pod zapis w danej grupie i braku miejsca w innej
alternatywnej grupie prosimy o kontakt pod adresem mailowym klub@uksg-8.pl ze
wskazaniem grupy na której Państwu zależy; Będziemy tworzyć listy rezerwowe i jeśli tylko
zwolni nam się miejsce, powiadomimy o tym Państwa; Z doświadczenia wiemy, że w grupach
zachodzą zmiany i zapis z rezerwy jest możliwy;
- w przypadku pojawienia w grupie w trakcie roku szkolnego wolnego miejsca, możliwy
będzie zapis nowego uczestnika,
- link do zapisu na zajęcia pojawi się na www.uksg-8.pl oraz fb sekcji pływackiej klubu w dn.
1 września w przedziale czasowym 8.00 – do 9.00,
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- zapis jest zapisem na rok szkolny 2020/2021, z możliwością rezygnacji z zajęć w II semestrze
(patrz niżej- warunki rezygnacji); Oznacza to, że po I semestrze nie ogłaszamy nowego zapisu
na II sem. Jeśli ktoś nie zgłosił rezygnacji w regulaminowym terminie, pozostanie na
dotychczasowych listach uczestników zajęć.
2. Zapisującym na może być wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka.
3. Prawidłowo dokonany zapis skutkuje otrzymaniem maila potwierdzającego zapis do
konkretnej grupy. Brak maila potwierdzającego świadczy o nieskutecznym zapisie (ma to
miejsce np. w przypadku zerwania się połączenia internetowego). Zapis niepotwierdzony
płatnością będzie uznany za nieważny, a zalogowana osoba usunięta z systemu zapisów.
4. Zapisujący dziecko na zajęcia nauki i doskonalenia pływania oświadcza o dobrym stanie
zdrowia dziecka i braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach a w razie
jakiejkolwiek zmiany w sytuacji zdrowotnej dziecka zobowiązuje się do poinformowania o
sytuacji drogą pisemną organizatora zajęć.
5. Osoba zapisująca dziecko na zajęcia jest zobowiązana zapoznać je z zapisami
Regulaminu i zasadami obowiązującymi na obiektach sportowych w tym obszarze, który
dotyczy uczestnika zajęć.

III.
TERMIN ZAPISU NA ZAJĘCIA, PRIORYTETY W ZAPISIE
1. Zapis odbywać się będzie:
w dniu 1 września WYŁACZNIE DLA DZIECI, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W
ZAJĘCIACH PŁYWACKICH W UKS G-8 BIELANY W 2 SEMESTRZE ROKU
SZKOLNEGO 2019/2020 przy czym za udział w zajęciach w 2 semestrze rozumie się ciągły
udział w zajęciach aż do momentu przerwania zajęć z uwagi na zamknięcie obiektów
sportowych,
a od 2 września 2020 r DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH.
Uwaga! System nie weryfikuje zapisujących się osób pod kątem kontynuacji zajęć i prawa do
zapisu w dn. 1.09, jednak jest on finalizowany potwierdzeniem pracownika klubu, który dokona
sprawdzenia spełnienia warunków
kontynuacji zajęć. Zapis niezgodny z zasadami
pierwszeństwa zapisu dla osób kontynuujących skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy
uczestników i koniecznością dokonania kolejnej próby zapisu w późniejszym terminie.
IV. PŁATNOŚCI
1. Przy dokonywaniu zapisu obowiązuje płatność
jednorazowej opłaty zwanej
WPISOWYM w kwocie 50 zł oraz zaliczki na poczet zajęć w kwocie 200 zł. Przy
zapisie na więcej niż jeden dzień zajęć zaliczka pobierana jest w kwocie 250 zł za każdy
kolejny termin (przy czym opłata za kolejny termin nie zawiera już w sobie opłaty
wpisowej, ta pobierana jest tylko raz). Wpisowe jest bezzwrotne,, natomiast zaliczka
podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w terminie 14 dni od dokonania
zapisu online.
2. Dopłatę do pełnych kosztów zajęć za I semestr należy wnieść do dnia 15 października
2020 na rachunek
95 2490 0005 0000 4530 7994 1407 (AliorBank)
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odbiorca: UKS „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy dopłaty do kosztów na opłatę przez
platformę płatniczą, po uprzednim poinformowaniu o tym osób zapisanych na zajęcia.
Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla płatnika.

2. Opłata naliczona zostaje zgodnie z następującymi wytycznymi:
I SEMESTR ( zajęcia w okresie 14.09.2020-17.01.2021)
Dni wolne od zajęć w I semestrze: 11 listopada 2020, 23-31 grudnia 2020, 1-2 stycznia 2021,
6 stycznia 2021.
PŁATNOŚĆ SP 352
ZAJĘCIA 30 min- koszt 31,00 zł /1 zajęcia lub 29,00 zł/1 zajęcia przy zapisie na więcej niż
raz w tygodniu
ZAJĘCIA 45 min- koszt 33,00 zł /1 zajęcia lub 31,00 zł przy zapisie na więcej niż raz w
tygodniu
Kalkulacja dla poszczególnych grup
klasy 0 poniedziałki 17x31 zł=527 zł wtorki 17x 31=527 zł, zapis na dwa dni w tygodniuponiedziałek i wtorek 34x 29 zł= 986 zł
klasy 1 wtorki 17x31 zł=527 zł, środa 14x31 zł= 434 zł, czwartek 16x31 zł =496,00 zł
przy zapisie na 2x w tygodniu wtorki i środy 31x29 zł= 899 zł, środy i czwartki 30x29=870
zł, wtorki i czwartki 33x29 zł=957zł
klasy 2 poniedziałki 17x31=527 zł, środy 14x31zł=434zł, czwartki 16x31zł= 496 zł, przy
zapisie na 2x w tygodniu poniedziałki i środy 31x29zł=899zł, poniedziałki i czwartki 33x29
zł=957 zł, środy i czwartki 30x29 zł= 870 zł
klasy 3 wtorek 17x33 zł=561zł, czwartek 16x33zł=528 zł, wtorek i czwartek 33x31zł=1023
zł.
W przypadku pojawienia się w trakcie roku możliwości innej konfiguracji grup przedstawimy
Państwu chętnym do zapisu kalkulację kosztów dla nowych terminów.
PŁATNOŚĆ SP 80
ZAJĘCIA 30 min- koszt 33,00 zł /1 zajęcia lub 31,00 zł/1 zajęcia przy zapisie na więcej niż
raz w tygodniu (jest nieco wyższy niż dla SP 352 z uwagi na odległość od basenu i związany z
tym wydłużony czas pracy kadry opiekującej się dziećmi)
klasy 0 ,1, 2, 3 poniedziałki 17x33zł=561zł, środy 14x33zł=462zł,
przy zapisie na poniedziałki i środy 31x31zł-961zł

W przypadku pojawienia się w trakcie roku możliwości innej konfiguracji grup przedstawimy
Państwu chętnym do zapisu kalkulację kosztów dla nowych terminów.
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II SEMESTR ( zajęcia w okresie 01.02-24.06.2021)
- dni zajęć:
Dni wolne od zajęć w II semestrze: 18-31 stycznia 2021 (ferie zimowe), 1-6 kwietnia 2021
(ferie wielkanocne), 1 i 3 maja 2021, 3-5 czerwca 2021. Dzień zakończenia roku szkolnego 25
czerwca 2021 jest dniem wolnym.
Kalkulacja poszczególnych dla poszczególnych grup
PŁATNOŚĆ SP 352
ZAJĘCIA 30 min- koszt 31,00 zł /1 zajęcia lub 29,00 zł/1 zajęcia przy zapisie na więcej niż
raz w tygodniu
ZAJĘCIA 45 min- koszt 33,00 zł /1 zajęcia lub 31,00 zł przy zapisie na więcej niż raz w
tygodniu
Kalkulacja dla poszczególnych grup
klasy 0 poniedziałki 19x31 zł=589 zł, wtorki 20x31zł= 620 zł, zapis na dwa dni w tygodniuponiedziałki i wtorki 39x29zł=1131 zł,
klasy 1 wtorki 20x31 zł=620 zł, środy 21x31 zł= 651 zł, czwartki 19x31 zł =589,00 zł
przy zapisie na 2x w tygodniu wtorki i środy 41x29 zł= 1189 zł, wtorki i czwartki 39x29
zł=1131 zł, środy i czwartki 40x29=1160 zł
klasy 2 poniedziałki 19x31=589 zł, środy 21x31zł=657zł, czwartki 19x31zł= 589 zł, przy
zapisie na 2x w tygodniu poniedziałki i środy 40x29zł=1160zł, poniedziałki i czwartki 38x29
zł=1102 zł, środy i czwartki 40x29 zł= 1160 zł
klasy 3 wtorek 20x33 zł=660zł, czwartki 19x33zł=627 zł, zapis na dwa dni wtoki i czwartki
39x31zł=1209zł
W przypadku pojawienia się w trakcie roku możliwości innej konfiguracji grup przedstawimy
Państwu chętnym do zapisu kalkulację kosztów dla nowych terminów.
PŁATNOŚĆ SP 80
ZAJĘCIA 30 min- koszt 33,00 zł /1 zajęcia lub 31,00 zł/1 zajęcia przy zapisie na więcej niż
raz w tygodniu (jest nieco wyższy niż dla SP 352 z uwagi na odległość od basenu i związany z
tym wydłużony czas pracy kadry opiekującej się dziećmi)
klasy 0,1,2,3 poniedziałki 19x33zł=627zł, środy 21x33zł=693 zł,
przy zapisie na poniedziałki i środy 40x31zł-1240 zł.
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W przypadku pojawienia się w trakcie roku możliwości innej konfiguracji grup przedstawimy
Państwu chętnym do zapisu kalkulację kosztów dla nowych terminów.

Opłatę za II semestr zajęć należy wnieść w następujący sposób:
- zaliczki na poczet 2 sem – 100 zł płatnej do 30.11.2020 (w przypadku udziału dziecka do
więcej niż jednej grupy pływackiej zaliczka wynosi 100 zł za każdą z grup)- zaliczka ta jest
bezzwrotna w przypadku nie dochowania terminu wniesienia rezygnacji- patrz punkt
VI.WARUNKI REZYGNACJI Z ZAJĘĆ;
- i dopłaty do pełnych kosztów w nieprzekraczalnym terminie 18 stycznia 2021 r na rachunek
95 2490 0005 0000 4530 7994 1407 (Alior Bank)

odbiorca: UKS „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy dopłaty do kosztów na opłatę przez
platformę płatniczą, po poinformowaniu o tym osób zapisanych na zajęcia. Nie wiąże się to z
żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla płatnika.

Niewniesienie płatność w ww. terminie skutkować może skreśleniem dziecka z listy
uczestników zajęć.
Miejsce automatycznie zostanie udostępnione pod zapis nowego
uczestnika.
W przypadku zapisu dziecka na zajęcia w późniejszym terminie płatność naliczona zostaje z
uwzględnieniem momentu przystąpienia do zajęć. Obowiązuje również opłata wpisowa- 50,00
zł jednorazowo.

3. Uwaga! W przypadku podniesienia cen torów wynajmowanych przez UKS „G-8 Bielany”
celem prowadzenia zajęć, klub zastrzega sobie możliwość poniesienia kosztów zajęć w II
semestrze, ale jedynie w wymiarze kompensującym koszty podwyżki.

V. OBOWIĄZKI ZAPISUJĄCEGO, ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI I INNE
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW I UDZIAŁU W ZAJĘCIACH,
SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją „Regulaminu zajęć nauki i
doskonalenia pływania dla SP 352 i SP 80-odrębne zajęcia z odbiorem ze świetlicy”.
2. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obiektów sportowych, na
których prowadzone są zajęcia, a które zamieszczamy do Państwa wiadomości na
www.uksg-8.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poziomu danej grupy, w przypadku
niedostatecznego zapisu o czym powiadomi osoby już zapisane do danej grupy
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najwcześniej jak tylko będzie to możliwe. Organizator w miarę możliwości złoży
osobom już zapisanym propozycję zapisu do innej grupy.
4. Pracownicy klubu sprawują opiekę nad dziećmi od momentu odbioru ich ze świetlicy
aż do momentu odprowadzenia ich na świetlicę po zajęciach (lub odbioru z zajęć przez
rodzica w wyjątkowych sytuacjach).
5. 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, 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, zaśmiecania,
zabrudzenia terenu pływalni.
6. Za szkody wyrządzone przez dzieci materialnie odpowiadają rodzice. Pełnoletni
uczestnicy zajęć odpowiadają za nie osobiście.
7. Klub może dokonać skreślenia uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku
rażącego złamania „Regulaminu zajęć nauki i doskonalenia pływania(..)” lub
regulaminu danego obiektu sportowego jak również w sytuacji permanentnego
nierealizowania zadań i niereagowania dziecka na polecenia prowadzącego.
8. Skreślenie odbywa się bez zwrotu kosztów udziału w zajęciach i bez możliwości
odrabiania zajęć.
9. W przypadku pobytu dziecka w szpitalu bądź sanatorium, po wniesieniu podania i
udokumentowaniu pobytu, przysługiwać będzie 100 % zwrot płatności za okres pobytu
w placówce.
10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od klubu (awaria na obiekcie
itp. przyczyny inne niż spowodowane zmianami w sytuacji epidemiologicznej, co
opisano powyżej ) klub zobowiązuje się do powiadomienia rodzica o tym fakcie drogą
mailową lub sms o ile tylko zostanie uprzedzony o tym fakcie przez osoby zarządzające
obiektami CRS z dostatecznym (umożliwiającym w czasie takie działania)
wyprzedzeniem. Klub zobowiązuje się do zwrotu kwoty naliczonej za
nieprzeprowadzone zajęcia.
11. 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. Rodzic będzie
miało natomiast prawo do zgłoszenia dziecka na odrabianie w jednym z ustalonych
terminów wyznaczonych przez klub jako terminy odrabiania dla wszystkich chętnych.
12. Odrabianie zajęć w I semestrze możliwe na odrębnie zorganizowanych w tym celu
zajęciach (8 zajęć, w niedziele, baseny przy ul. Conrada i ul. Lindego) w terminach,
które podamy osobom zapisanym na zajęcia. Z przyczyn bezpieczeństwa nie będzie
możliwe odrabianie zajęć w innych terminach niż wyznaczone do tego celu.
Szczegółowe informacje nt. odrabiania zamieszczone będą na www.uksg-8.pl oraz w
gablotach klubowych na pływalniach CRS Bielany.
13. Odrabiać zajęcia można będzie, po uprzednim zgłoszeniu (sposób zgłaszania się
podamy osobom zapisanym) najpóźniej na dzień przed zajęciami (do soboty, godz.
12.00), a zgłoszenia przyjmowane będą do osiągnięcia limitu osób na torze. W
przypadku zgłoszenia się na zajęcia odrabiania i nie wzięcia w nich udziału, zajęcia
traktować się będzie jako odrobione, bez możliwości ponownego zgłoszenia ich
odrabiania.
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14. Klub nie gwarantuje uczestnikom zajęć niesystematycznie uczęszczającym na zajęcia
pływackie możliwości odrobienia wszystkich nieobecności i nie przewiduje możliwości
zwrotu płatności w takich sytuacjach.
15. Zajęcia prowadzone są w ramach statutowej działalności odpłatnej klubu. Udział w
zajęciach nie jest tożsamy z udziałem w sekcji sportowej. W związku z powyższym
klub nie ma obowiązku i nie dokonuje ubezpieczenia NNW uczestników zajęć. Dlatego
prosimy o rozważanie przez Państwa potrzeby indywidualnego ubezpieczenia
uczestnika zajęć we własnym zakresie.
16. Klub nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w szatni lub zabrane za zajęcia (w
tym okulary, aparaty ortodontyczne, tablety, telefony itp.)
VI. 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. Opłata wpisowa jest opłatą bezzwrotną. Przysługuje natomiast Państwu odbiór
gadżetów klubowych, które klub przewidział w ramach tej opłaty (czepek, worek,
smycz z logo klubu). Odbioru dokonać należy w siedzibie klubu.
2. Ewentualną rezygnację z II semestru należy zgłosić drogą pisemną (poczta) na adres
klubu lub drogą mailową klub@uksg-8.pl dnia 18 stycznia 2020.
3.
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.
4. 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.

