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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH /NAUCE PŁYWANIA / 

LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO  ZANTYR W SZTUMIE 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zwany dalej "Regulaminem", 

obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które biorą udział w nauce pływania na 

kąpielisku miejskim w Sztumie organizowanych przez  Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” 

Sztum zwany dalej Organizatorem. 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach. 

1. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież od 6 r.ż. do 16 r.ż., będący mieszkańcami Miasta                       

i Gminy Sztum.  

2. Uczestnicy zobowiązani są przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo      

w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.  

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

4. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW. 

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz 

zachowania absencji i dbania o swoje zdrowie. 

2. Na zajęciach obowiązuje kulturalne zachowanie oraz przestrzeganie zasad fair play, tj. zakaz 

przeklinania, stosowania przemocy, wyzwisk, poniżania, szacunek dla przegranych oraz uczciwa 

rywalizacja. 

3. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

4. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych 

współuczestników. 
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5. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 

instruktora/trenera. 

6. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.  

7. Rodzice i opiekunowie prawni zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych na własną odpowiedzialność. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia 

Uczestnika wynikające z uczestnictwa w czasie zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych 

zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.  

9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz 

miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność finansową 

ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny.  

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na plaży 

11. Uczestnika obowiązuje posiadanie stroju kąpielowego, czepka, ręcznika 

12. Warunki opisane niniejszym Regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów 

prawnych Uczestników biorących udział w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem na 

niniejszym Regulaminie. 

III. Postanowienia końcowe. 

1. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, 

życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników lub zachowania dezorganizującego i/lub  

utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy, instruktor/trener ma prawo do wyciągnięcia wobec 

Uczestnika konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez instruktora 

ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia z zajęć włącznie.  

2.Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu. 

                                                                                                                               Sztum 01.07.2018 

Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta i Gminy Sztum na rok 2018” 

 

..……………………….    ………………………………..          ……………………….. 

   Przedstawiciel Klubu                             Uczestnik           Rodzic/Opiekun prawny 
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