Załącznik nr 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Rodzinne pływanie”

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Rodzinne pływanie” realizowany jest w Ośrodku Sportu i Rekreacji
„KOLNA”, w okresie od 23 czerwca do 9 grudnia 2018 r. w następujących terminach:
 23, 24, 30 czerwca 2018 r.
 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 lipca 2018 r.
 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 sierpnia 2018 r.
 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 września 2018 r.
 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 października 2018 r.
 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 listopada 2018 r.
 1, 2, 8, 9 grudnia 2018 r.
w godzinach 12.00 – 15.00, (tzn.: 12.00 – 12.45, 13.00 – 13.45, 14.00 – 14.45).
2.Projekt realizowany jest na dwóch torach (na jednym torze znajdują się maksymalnie dwie
rodziny),
3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem Gminę Miejską Kraków.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu oraz zasady udziału
w projekcie „Rodzinne pływanie”.
2. Projekt zakłada udział max. 600 rodzin.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny, finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Docelową grupą objętą projektem będą rodziny, przy czym w skład jednej rodziny może
wejść maksymalnie 5 osób tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16
roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2. W ramach projektu dana rodzina może korzystać z nauki pływania pod opieką instruktora
jeden raz dziennie przez 45 min.
3. Zapisy będą się odbywać do wyczerpania miejsc.
4. Powstanie lista rezerwowa, w kolejności zgodnie ze zgłoszeniami. W razie rezygnacji
uczestnika z udziału w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek, itp. do projektu
zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.

5. Uczestnik może zgłosić rezygnację z udziału w zajęciach najpóźniej na dzień przed
planowanymi zajęciami (w tej sytuacji uczestnik może zapisać się, w miarę dostępności
miejsc, na inny termin zajęć).
6. W przypadku niezgłoszenia nieobecności na zajęciach uczestnik traci możliwość zapisania
się na następne zajęcia. Ponadto zostanie skreślony z zajęć, na które jest już zapisany.
§4
Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom osób
prowadzących zajęcia i pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektu.
2. Wszyscy uczestnicy projektu, korzystający z pływalni, mają obowiązek przestrzegać
regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa Ośrodka Sportu i Rekreacji „KOLNA”.
3. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, których stan wskazuje na spożycie napojów
alkoholowych, są pod działaniem środków odurzających lub posiadają przeciwwskazaniami
lekarskie.
4. Każdy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i może czynnie uczestniczyć w zajęciach.
5. Osoby niszczące rzeczy i mienie należące do Ośrodka Sportu i Rekreacji „KOLNA”, za
wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną.
6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu, będą
wypraszane z terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „KOLNA”.
7. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

