Regulamin Śląskiego Centrum Sportu i Rekreacji
„Wodnik 29”
1. WODNIK 29 organizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania oraz treningi pływackie
na pływalni:
• „Brynów” przy ul. Kościuszki 104 w Katowicach
• Wodny Park Tychy przy Al. Sikorskiego 20 w Tychach.
• Pływalnia KWK „Wesoła” ul. Kopalniana 5 w Mysłowicach.
• Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Śniadeckiego 11.
2. Rodzice dzieci oraz uczestnicy zajęć powinni zapoznać się i przestrzegać regulaminu
zajęć i pływalni, oraz statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29.
3. Każdy uczestnik zajęć przed zapisaniem się na zajęcia powinien wypełnić deklarację
członkowską ( REJESTRACJA w SYSTEMIE ACTIVENOW jest jednoznaczna
z wypełnieniem deklaracji członkowskiej) UKS WODNIK 29. Każdy kto zarejestrował
się w systemie akceptuje regulamin i jest członkiem Wodnik 29.
4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci wymagana jest zgoda rodziców na
uczestnictwo dziecka na zajęciach pływania oraz startów w zawodach krajowych i
zagranicznych. Druki można pobrać ze strony www.wodnik29.pl.
5. Każdy zawodnik uczestniczący w treningach pływackich powinien posiadać
książeczkę zdrowia sportowca, aktualne badania kontrolne, oraz zgodę na uprawianie
dyscypliny pływanie od lekarza sportowego.
6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć podczas ich trwania odpowiada Ratownik
WOPR , oraz trenerzy prowadzący.
7. Trener prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika zajęć od momentu zbiórki na
niecce pływalni do zbiórki kończącej zajęcia.
8. W czasie zajęć uczestnik ma prawo korzystać z przyborów(deski, łapki, płetwy,
makarony, itp.) dostępnych na pływalni.
9. Za zniszczenie przyborów odpowiedzialność ponoszą uczestnicy lub ich opiekunowie
10. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do uiszczania w terminie składek
członkowskich na rzecz Wodnik 29. Wpłaty należy dokonywać na konto Klubu.
11. Brak wpłaty składki członkowskiej powoduje zakaz uczestnictwa w zajęciach
pływackich oraz skreślenie z listy członków klubu.
12. Nie ma możliwości odrabiania zajęć na których uczestnik był nieobecny.Za zgoda
prowadzącego dopuszcza się w wyjątkowych okolicznościach odrobienie 2
nieobecności. Trener prowadzący podejmuje decyzje o odrabianiu zajęć.
13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na 10 minut przed ich rozpoczęciem.
14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania
poleceń Trenera oraz przestrzegania regulaminu pływalni oraz Wodnik 29.
15. Za rzeczy pozostawione w szatni, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
16. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu Klub może odmówić przyjęcia
uczestników na zajęcia.
17. Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego
zajęcia.

18. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku
w formie fotografii i filmików w ramach reklamy WODNIK 29 poprzez stronę
internetową Klubu(www.wodnik29.pl) oraz ulotki informacyjne, plakaty itp.
19. Ewentualne pytania proszę kierować do Trenerów prowadzących.
20. Na obozach sportowych organizowanych przez Wodnik 29, uczestnicy zobowiązani
są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez organizatorów (trenerów) klubu.
21. Logo Klubu Wodnik 29 nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie bez
pisemnej zgody zarządu klubu.
22. W czasie treningu rodzic (opiekun prawny zawodnika) nie może przebywać na terenie
niecki pływalni.
23. Zawodnicy zrzeszeni (posiadający licencje) w WODNIK 29 nie mogą uczestniczyć
w żadnych zięciach, kursach, spotkaniach, dodatkowych treningach, projektach itd.
organizowanych przez inne kluby, stowarzyszenia, organizacje itd. bez zgody trenera
prowadzącego.
24. Skład reprezentacji klubu na zawody pływackie ustal trener prowadzący na podstawie
min.(frekwencji, realizacji planu treningowego, zachowania, ocen)
25. Regulamin dotyczący udziału w Mistrzostwach Polski:
1. Trener prowadzący powołuje skład reprezentacji klubu na podstawie własnej
analizy zawodnika (systematyka , realizacja planu treningowego, zachowania, ocen,
itd.)
2. Finansowanie:
Klub może sfinansować udział zawodnika w Mistrzostwach Polski jeśli na miesiąc
przed Mistrzostwami zawodnik zajmuje następujące miejsca w
www.swimrankings.net
Od 1 do 10 – 100% finasowania
Od 10 do 20 – 50% finasowania
Miejsca poniżej 20 wyjazd na koszt uczestnika

