Regulamin zajęć nauki pływania dla klas I-III realizowanych
przez Uczniowski Klub Pływacki Kmita Zabierzów
1.Zajęcia odbywają się według harmonogramu dla poszczególnych grup.
2.Dzieci w szatni znajdują się pod opieką rodziców i wchodzą tam nie
wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Trenerzy ponoszą
odpowiedzialność za dzieci w momencie zaproszenia dzieci na zbiórkę aż do
momentu zakończenia zajęć i odprowadzenia do szatni.
3.Zajęcia prowadzone są przez trenerów Uczniowskiego Klubu Pływackiego
Kmita Zabierzów.
4.Dziecko przebywające pod opieką trenera obowiązuje posłuszeństwo.
Brak dyscypliny, niesubordynacja, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla
siebie i dla innych lub dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą
skutkowały usunięciem z pojedynczej jednostki zajęciowej lub w skrajnych
przypadkach z całego kursu.
5.Zajęcia mają na celu naukę i doskonalenie pływania, popularyzację kultury
fizycznej i sportu pływackiego oraz rywalizacji sportowej.
W dalszej perspektywie do utworzenia w 4 klasie grupy sportowej przy UKP
Kmita Zabierzów, w miarę możliwości klasy w szkole o profilu pływackim.
6.Dzieci mają prawo do brania udziału we wszelkich akcjach sportowych
organizowanych przez UKP Kmita Zabierzów.
7.Dzieci mają prawo do uczestnictwa w obozach letnich i zimowych
organizowanych przez UKP Kmita Zabierzów na zasadach jak każdy zawodnik
klubu.
8. Rodzic jest zobowiązany zgłaszać trenerowi wszelkie urazy czy problemy
zdrowotne dziecka.
9.W sprawach związanych z zajęciami rodzice kontaktują się z trenerami
odpowiedzialnymi za poszczególne grupy bezpośrednio przed zajęciami lub
po zajęciach. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.
Klasa I trener Krystian Frankiewicz nr 512094489
Klasa II trener Artur Czerwiec nr 509536643

10. Wnoszenie opłat za zajęcia w kwocie 50 zł za miesiąc na konto klubu do
10 każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać na konto Uczniowskiego Klubu
Pływackiego Kmita Zabierzów ul.Kolejowa 15 a,
32-080 Zabierzów, numer konta 47859100070030015834030001. Przelew
powinien zawierać imię i nazwisko dziecka , miesiąc za który opłata jest
dokonywana np. Jan Kowalski opłata z tytułu zajęć nauki pływania za
miesiąc styczeń. Opłata w kwocie 50 zł obowiązuje w grupach 10-15
osobowych. Cena jest niezmienna niezależnie od ilości odbytych zajęć w
miesiącu. Wyjazdy na zawody i obozy to dodatkowe koszty.
11. Brak wpłaty skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z zajęć.
12. nieobecności można odrabiać po konsultacji z trenerem prowadzącym
zajęcia
13. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb.
14. Wszystkie informacje dotyczące naszego klubu dostępne są na stronie
www.kmitazabierzow.eu lub na Facebooku.
15. Rezygnacja z zajęć jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu
i przyjmowana jest na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
16. Każdy rodzic proszony jest o rejestrację w elektronicznym systemie
obsługującym zajęcia. Link do systemu zostanie wysłany przez UKP Kmita
Zabierzów.
17. Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Sekcję Pływacką
UKP Kmita Zabierzów na potrzeby działalności związanej z nauką i
doskonaleniem pływania. Administrator danych nie udostępnia danych
osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów i instytucji
uprawnionych do tego na podstawie szczególnych przepisów prawa.Dane są
chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie.

