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Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich Sekcjach Klubu: Rekreacyjnych, Sportowych, Masters, oraz w sekcjach nauki pływania:
Szkółki Pływackiej Iskierki, Przedszkola Iskiereczki oraz Baby Swim.
Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Członkowskiej w postaci formularza na stronie iskrakonin.pl. Do Klubu
przyjmowane są osoby chcące czynnie uczestniczyć w życiu i działalności Klubu.
Zajęcia sportowe odbywają się według planów szkoleniowych opracowanych przez Trenerów i Instruktorów Klubu.
Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów odpowiadają
Trenerzy i Instruktorzy Klubu.
Na początku każdego sezonu trener w uzgodnieniu z zawodnikami oraz ich rodzicami / opiekunami, wyznacza zawodnikom tygodniową
liczbę treningów. Na wniosek trenera, zawodnika lub rodzica / opiekuna liczba treningów może być podniesiona z początkiem kolejnego
miesiąca. Liczba treningów może być z początkiem kolejnego miesiąca obniżona poniżej aktualnej jedynie raz w ciągu danego sezonu.
Punkt 5. nie dotyczy grup sportowych.
W sekcjach nauki pływania kurs obejmuje 10 miesięcy, w ciągu których przeprowadzonych będzie co najmniej 35 zajęć, Czas trwania
lekcji to 55min dla Szkółki Pływackiej Iskierki, 45min Przedszkola Iskiereczki oraz 30min dla Baby Swim.
Całkowita miesięczna opłata za zajęcia składa się z dwóch części: składki członkowskiej oraz dodatkowej opłaty uzależnionej od liczby
zajęć, na które uczęszcza zawodnik członek Klubu. Wysokość składki określa Zarząd i jest ona ogłaszana na stronie klubu.
Składki miesięczne są stałe niezależnie od liczby faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu czy też liczby świąt, ferii i dni
wolnych od pracy czy też rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach pływackich,
Składka członkowska upoważnia członków Klubu do bezpłatnego udziału w co najmniej 35 zajęciach nauki i doskonalenia pływania
organizowanych przez Klub w danym sezonie,
W przypadku zawodników biorących udział w więcej niż jednym treningu w tygodniu do składki należy doliczyć opłatę, której wysokość jest
uzależniona od liczby treningów w tygodniu zgodnie z tabelą podaną na stronie klubu.
Składki i opłaty uiszczane są z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca płatne na podane konto, tytuł wpłaty powinien być zgodny
z wymogami podanymi na stronie internetowej iskrakonin.pl Składkę i opłatę należy wpłacać łącznie jako jeden przelew.
Treningi nie będą odbywać się w dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych i okolicznościowych, w
okresie ferii zimowych oraz wakacji - harmonogram zajęć podany jest na stronie internetowej klubu.
W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach wpłacona składka nie jest zwracana.
Zajęcia, które nie odbyły się z winy Klubu będą odrabiane w innych terminach.
W grupach dziecięcych pojedyncze nieobecności na treningach można odrobić w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem
czy jest taka możliwość. Odrobienie jest możliwe w ciągu 30 dni od momentu powstania nieobecności.
Dla zawodników, którzy uczęszczają na treningi raz w tygodniu w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą trwającej co najmniej
30 dni lub kwarantanną trwającą co najmniej 14 dni bezpośrednio następujących po sobie, jest możliwość ubiegania się o obniżenie
wysokości bieżącej lub kolejnej składki. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo do Klubu (obowiązuje zaświadczenie lekarskie).
Wniosek należy zgłosić w terminie do 30-stu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Podania o obniżenie składki za krótszy okres
nieobecności, z przyczyn innych niż choroba lub kwarantanna oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
W sekcjach o częstotliwości zajęć co najmniej 2 treningi w tygodniu w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą istnieje
możliwość obniżenia składki oraz opłaty dodatkowej na następujących zasadach:
• do biura klubu należy przesłać mailem wniosek z załączonym skanem zaświadczenia lekarskiego,
• obniżenie składki i opłaty dodatkowej będzie naliczane wg tabeli: (kwota obniżenia składki będzie zaokrąglana w dół do pełnych złotych)
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18. Trenerzy / instruktorzy prowadzą dziennik obecności.
19. Do udziału w zawodach typuje Trener / Instruktor biorąc pod uwagę poniższe kryteria: aktualne badania lekarskie, systematycznie
uczęszcza na zajęcia, osiągane wyniki, nie zaleganie z opłatami składek, godne reprezentowanie Klubu, stosowanie się do
obowiązujących przepisów i regulaminów.
20. Zawodnicy mogą brać udział w innych zawodach poza wyznaczonymi przez trenera pod warunkiem poinformowania i uzyskania zgody
trenera prowadzącego co najmniej 7 dni przed zawodami. W przypadku takich zawodów musi być wyznaczony kierownik ekipy, a
zgłoszenia, pełne finansowanie oraz odpowiedzialność i ew. roszczenia organizatora ponoszą rodzice / opiekunowie zawodnika.
21. Rezygnacja z zajęć zawodnika jest równoważna z rezygnacją z członkostwa w Klubie i wymaga przesłania stosownej informacji na maila
klubowego,
Obowiązuje od 1.09.2022r.

Zarząd Iskra Konin

