
 
 
 

Regulamin prowadzonych zajęć 

nauki pływania „Umiem pływać" 

 

§ 1  

Informacje o projekcie 

1. Projekt jest realizowany przez klub sportowy Muks Gilus Gilowice  w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Projekt jest 

współfinansowany przez   Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów . 

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów klas I-III w roku  2016 , szkoły podstawowe z terenu Gminy Miedźna , Gminy Bojszowy oraz 

Ćwiklice . 

4. Projekt zakłada systematyczny udział 190 uczestników w 13 grupach . 

1) w cyklu styczeń  – grudzień  2016 r  

2) dopuszcza się zmiany w liczebności uczestników w poszczególnych okresach z istotnych powodów organizacyjnych 

jednak zmiana ta nie może zwiększyć liczby uczestników projektu o której mowa w §  2 ust.3 

5. Projekt zakłada 13 grup 15 osobowych. 

§ 2  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu zwanych dalej "Uczestnikami" oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie "Umiem pływać - zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, " zwanego dalej "Projektem" 

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. 

§ 3  

Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenie woli uczestnictwa w projekcie przysługuje każdemu uczniowi z klas I- III z w/w  szkół podstawowych . 

2. W przypadku większej liczby chętnych dobór uczestników nastąpi na podstawie pierwszeństwa kolejności wpływu zgłoszeń woli 

uczestnictwa w projekcie. 

3. Dzieci posiadające zwolnienie z zajęć WF nie mogą w tym czasie uczestniczyć w projekcie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
 

1) złożenie Formularza woli uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym terminie w związku z § 3 ust. 2 i 3 

2) złożenie następujących dokumentów: 
 

a) wypełnionej Deklaracji udziału w projekcie podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów Uczestnika; 

b) oświadczenia zapoznania i przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie" Umiem pływać - zajęcia nauki 

pływania dla uczniów szkół podstawowych " podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka; 
 

3) systematyczny udział w zajęciach; 

4) stosowanie postanowień regulaminu. 

§ 4  

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja przeprowadzana jest  przez cały  okres trwania projektu (w zależności od terminu cyklu zajęć). 

2. Dokładne informacje rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości  na stronie  internetowej  

www.muksgilus.slask.pl    

3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie wszystkich dokumentów, o których mowa w §3 ust. 4 pkt 1 i 2 

4. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości ogłoszeniem m.in. na stronie  

www.muksgilus.slask.pl,   

§ 5   

Kwalifikacja uczestników na zajęcia 

1. Weryfikacji formalnej dokumentów dokona komisja rekrutacyjna w składzie: trenerzy klubu MUKS GILUS Gilowice . 

2. Komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników jedynie na podstawie kompletu złożonych dokumentów o których 

mowa w § 3 ust.4 pkt. 1 i 2 złożonych w terminie. 

3. W przypadku większej ilości zgłoszeń dobór uczestników nastąpi na podstawie pierwszeństwa kolejności wpływu  

zgłoszeń woli uczestnictwa w projekcie. 

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń uczestników zostanie sporządzona lista rezerwowa na podstawie pierwszeństwa 

kolejności wpływu zgłoszeń woli uczestnictwa w projekcie. 

1) lista rezerwowa zostanie sporządzona jedynie na podstawie kompletu złożonych dokumentów o których mowa w §  3  

ust.4 pkt. 1 i 2 złożonych w terminie, 

http://www.muksgilus.slask.pl/
http://www.muksgilus.slask.pl/


2) przy tworzeniu listy rezerwowej dopuszcza się z istotnych powodów organizacyjnych kwalifikowanie uczestników, 

którzy złożyli komplet dokumentów o których mowa w § 3 ust.4 pkt. 1 i 2 złożonych po terminie. 

3) uczniowie z listy rezerwowej zostaną przyjęci do projektu w razie rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie z 

przyczyn losowych, np. choroba, wypadek albo skreślenia z listy uczestników z powodów określonych niniejszym 

Regulaminem. 

5.   Kwalifikacji uczestników na zajęcia nauki pływania dokonają trenerzy i instruktorzy zatrudnieni w klubie, kierując się 

umiejętnościami uczestników. 

6.  Zakłada się 13 grup 15 osobowych z różnym stopniem zaawansowania w pływaniu. 

§ 6  

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do: 

1) udziału w zajęciach; 

2) bezpłatnego biletu wstępu, opieki podczas zajęć; 

3) opuszczenia maksymalnie 4 godzin zajęć; 

4) zgłaszania uwag i oceny zajęć; 

2. Uczestnik ma obowiązek: 

1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach; 

2) słuchać poleceń trenerów; 

3) punktualnie stawiać się w miejscu zbiórki; 

4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego. 

§ 7  

Skreślenie z listy uczestników 

1. Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku: 

1) opuszczenia 4 godzin zajęć podczas pierwszych dwóch tygodni trwania cyklu projektu, 

2) powtarzających się zachowań uczestnika zagrażających bezpieczeństwu jego lub/i innych uczestników lub 

naruszających zasady współżycia społecznego; 
 

2. Skreślenie z listy uczestników z powodów przedstawionych w ust. 1 może nastąpić jeśli do udziału w projekcie będą 

wyrażali chęć uczniowie z listy rezerwowej. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności Uczestników zgłaszają rodzice/prawni opiekunowie najpóźniej w chwili zbiórki na zajęcia 

w ramach projektu. 

4. Usprawiedliwienie nieobecności można zgłosić: 
 

1) trenerom  prowadzących zajęcia . 

§ 8  

Dokumentacja projektu 

1. Dokumenty rekrutacyjna przechowywana będzie w Klubie sportowym MUKS GILUS GILOWICE  z zachowaniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Dokumentacja zajęć prowadzona w formie dziennika zawierającego między innymi: 
 

1) listę uczestników zajęć; 

2) frekwencję na zajęciach; 

3) data i tematyka zajęć; 

4) uwagi dotyczące zajęć. 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora . 

2. Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w archiwum MUKS GILUS GILOWICE 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2016 r. 

 

Oświadczam, że przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu projektu „Umiem pływać" - zajęcia nauki pływania 

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

 

 

……………………………………………                                     ….............................................................
  data i czytelny podpis 

uczestnika 

data i czytelny podpis rodziców/prawnych 

opiekunów 


