
 REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO        

„OPTIMA” SKAWINA

1.     Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Klub Sportowy „Optima” Skawina.

2.     Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na zasadach dobrowolnego udziału.

3.     Zajęcia trwają od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. z wyjątkiem świąt i dni wolnych od zajęć szkolnych. 

4.     Zajęcia prowadzone są w grupach dobranych pod względem wieku i umiejętności pływackich.

5.    Treningi  odbywają  się  według  harmonogramu  ustalonego  przez  organizatora,  podanego  uczestnikom  przed
rozpoczęciem zajęć. Przeniesienie zawodnika do innej grupy, odbywa się wyłącznie za zgodą organizatora.

6.    Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  uiścić  miesięczną  składkę  za  zajęcia do 20  dnia  każdego  miesiąca na  konto
bankowe Klubu:  Bank WBK 46 1090 1665 0000 0001 2403 8233 ,  za pośrednictwem  formularza ActiveNow -
kwoty przyporządkowane będą do ilości i rodzaju zajęć i wygenerowane przez formularz. Jeśli wpłata nie zostanie
wniesiona w wyznaczonym terminie, to uczestnik nie będzie dopuszczony do zajęć, do czasu uregulowania opłaty. 

7.    Każdy uczestnik zobowiązany jest  uiścić  roczną składkę członkowską,  w kwocie 60zł  do 20 września 2018r za
pośrednictwem formularza ActiveNow . 

7.    Opłaty za każdy miesiąc są stałe i  niezmienne,  bez względu na ilość treningów odbywających się  w danym
miesiącu. Jedynym wyjątkiem jest  miesiąc,  w  którym przypadają  ferie  zimowe,  wówczas  obowiązuje  połowa
miesięcznej kwoty. Wszelkie nieobecności uczestnika w zajęciach, nie są podstawą do odliczenia całości lub części
opłat.  Nieobecności  na  zajęciach,  można  odrobić  z  inną  grupą,  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu  z
organizatorem.

9.   Wypisanie  uczestnika  z  udziału  w treningach,  może nastąpić  po pisemnym powiadomieniu  organizatora  przed
pierwszym  dniem  miesiąca,  od  którego  nie  będzie  uczestniczył  w  zajęciach.  W  przeciwnym  razie  będzie
zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za cały miesiąc.

10.  Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn organizatora będą odrobione w innym terminie lub nie będzie za nie
naliczana opłata.

11.  Uczestnicy są zobowiązani w pierwszym dniu zajęć przedstawić organizatorowi:
      - deklarację członkowską (tylko nowi członkowie).
      - zaświadczenie lekarskie  z brakiem przeciwwskazań do uczestnictwa w treningach – dotyczy zawodników grup

sportowych i osób startujących w zawodach.
  
12.  Wszelkie informacje dotyczące Klubu Sportowego Optima Skawina i kontakt z uczestnikami będą przekazywane za

pośrednictwem platformy ActiveNow oraz ukazywać się na stronie internetowej www.optimasport.pl.

13.  Zawodnicy, którzy wykażą największy wzrost umiejętności pływackich zostaną wyselekcjonowani i zakwalifikowani
do sekcji pływackiej w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. 

14.  Uczestnicy zajęć,  zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zajęć i obiektów na, których będą odbywać się
zajęcia.  Łamanie  przepisów pływalni,  bądź  naganne zachowanie  w stosunku do trenerów,  obsługi  basenu lub
kolegów, będzie karane upomnieniem i niezwłocznym zawiadomieniem rodziców, a kolejne może doprowadzić do
zawieszenia w zajęciach.

http://www.optimasport.pl/

