Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania
§1
Organizator : Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96
§2
Cel: Aktywizacja ruchowa mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego na bazie posiadanego
zaplecza sportowego. Umiejętność pływania jako sposób na dobre samopoczucie i gwarancja
bezpieczeństwa w wodzie.
§3
Miejsce: Pływalnia Kryta PCS przy ul. Czaplinieckiej 96.
§4
Zasady ogólne:
1. W zajęciach mogą brać udział dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe,
u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach pływackich.
2. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach zaawansowania, w terminach ustalonych
w harmonogramie zajęć.
3. Terminy kursów są podane w szczegółowym harmonogramie zajęć.
4. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat. Miejsce
w grupie gwarantuje wykupiony karnet i wpis na listę.
5. Osoba zapisana podaje wiek i deklaruje termin uczestnictwa w zajęciach.
6. W grupie może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.
7. Do danej grupy zaawansowania przypisuje instruktor po lekcji sprawdzającej.
8. Zasady pobierania opłat za uczestnictwo w zajęciach według aktualnego cennika PCS
są wnoszone w kasie pływalni, po pierwszych zajęciach sprawdzających. Karnet
upoważnia do uczestnictwa we wszystkich prowadzonych zajęciach w danym
semestrze. Jego ważność mija wraz z końcem semestru.
9. Karnet 10-cio wejściowy na doskonalenie pływania wykupiony w grudniu może być
wykorzystany w drugim semestrze.
10. Jeżeli karnet zostanie wykupiony a uczestnik nie uczęszcza na zajęcia, PCS nie zwraca
kosztów ani nie przedłuża ważności karnetu.
11. Po ukończonym kursie nauki od podstaw można wykupić karnet na doskonalenie
pływania.
12. Dzieci do lat 7, bez względu na płeć mogą przebywać zarówno na szatni męskiej jak i żeńskiej
z opiekunem.

§5
Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia:
1. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu zajęć nauki i doskonalenia pływania, regulaminu pływalni oraz zasad
i reguł ustalonych przez instruktorów.
2. Wszelkie zastrzeżenia i wnioski można składać do instruktora lub Dyrektora PCS.

