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Regulamin organizacji zajęć pływackich Klubu Iskra Konin
W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej organizacji zajęć pływackich prowadzonych
przez Klub Iskra Konin, wymagane jest przestrzeganie poniższych zaleceń:
1. Prosimy o w miarę systematyczne odwiedzanie strony internetowej Klubu iskrakonin.pl gdzie znajdują
się wszystkie informacje na temat zapisów na zajęcia, ich organizacji, zmian w harmonogramie, ew.
informacje o odwołanych zajęciach, kalendarz zawodów, porady dla rodziców itp.
2. Zbiórka przed zajęciami następuje 15 minut przed czasem rozpoczęcia lekcji wskazanym
w harmonogramie. Jest to zapas czasu niezbędny do zorganizowania się grupy, pobrania kluczyków na
kasie, przebrania się i dotarcia na nieckę basenu.
3. Po przybyciu na pływalnię uczestnik zajęć powinien dołączyć do grupy, która zbiera się w poczekalni
pływalni. Po grupę wychodzi instruktor i wprowadza ją przez kasę do przebieralni i na nieckę.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby poruszające się po obiekcie poza grupą prowadzoną przez
instruktora.
5. Nie dopuszcza się pobierania kluczyków i wchodzenia na zajęcia pojedynczych osób poza grupą.
W przypadku spóźnienia nie można wejść deklarując dołączenie do grupy - uczestnik zajęć dokonuje
wtedy opłaty na kasie za wejście prywatne i może dołączyć do grupy na niecce zgłaszając spóźnienie
do instruktora - dopiero od tego momentu jest objęty opieką instruktora i ubezpieczeniem.
6. Rodzice najmłodszych dzieci mogą, po uzgodnieniu tego z obsługą obiektu, wejść do przebieralni
i pomóc dziecku w sprawnym przebraniu się.
7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
8. Uczestnicy zajęć są zobowiązani posiadać odpowiedni strój kąpielowy.
9. Miejsca prowadzenia zajęć na niecce są oznaczane przez instruktorów tablicą informacyjną.
10. Po zakończeniu zajęć instruktor odprowadza uczestników do przebieralni. Suszenie należy wykonywać
po oddaniu kluczyków do kasy poza strefą naliczania opłat.
11. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie
wystąpią przed lub w trakcie zajęć.
12. Zajęcia 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.
13. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów prowadzonych zajęć oraz instruktora.
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