Załącznik Nr 1

Regulamin naboru i zajęć nauki pływania w ramach Projektu
„Pływanie wyjdzie Ci na zdrowie!”
realizowanego przez Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” przy współpracy z Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Gminą Zagórz w ramach zadania konkursowego ogłoszonego przez MSiT: Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać 2020 skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Zagórz.

1. Organizatorem zajęć jest STOWARZYSZENIA „Nasza Przyszłość – Tarnawa”.
2. Planuje się utworzenie i zrealizowanie w roku 2020 – spośród uczniów klas I-III z wszystkich szkół
podstawowych Gminy Zagórz(330 uczniów), 8-u Grup Wyjazdowych o liczebności od 30 do 45
osób(jednocześnie 3 Grupy Ćwiczeniowe liczące od 10 do 15 osób).
3. Każda Grupa Ćwiczeniowa złożona będzie z maksymalnie 15 osób i będzie odbywać zajęcia pod opieką
jednego instruktora w wymiarze 10-ciu 1,5 godzinnych zajęć na basenie.
4. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych 2 lub 3 razy w tygodniu w dni robocze( początek
zajęć wtorki i czwartki 15.00 lub poniedziałki, środy i piątki 16.00) oraz w sobotę(godz. 8.30) .
5. Zajęcia rozpoczną się dla pierwszych 2-ch grup wyjazdowych końcem lutego, a zakończą się dla dwóch
ostatnich grup pod koniec października 2020r. Kurs obejmować będzie naukę pływania oraz
doskonalenie umiejętności już nabytych wg opracowanego w tym celu Programu.
6. Ogranicza się nabór do Projektu do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Zagórz. W
przypadkach mniejszego zainteresowania ze strony w/w uczniów możliwe będzie dokooptowanie
chętnych uczniów z klasy IV lub V z danej szkoły w ilości dopełniającej limit miejsc dla danej szkoły –
ilość uczniów razem z klas I-III.
7. Limity miejsc dla poszczególnych szkół: SP Czaszyn - 38, SP Łukowe - 24, SP Mokre - 19, SP Poraż - 36,
SP Tarnawa Dolna - 59, SP Zagórz nr1 - 52, SP Zagórz Nr 2 - 80, SP Zahutyń - 22.
8. Składy Grup Wyjazdowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Grupa G1 – SP Czaszyn kl.1,2,3 – 38 osób = 38 osób(3gr.ćw),
Grupa G2 – SP Łukowe kl.1i3 – 17 osób + SP Tarnawa D. kl.2 – 25 osób = 42 osoby(3gr.ćw),
Grupa G3 – SP Tarnawa D. kl.1i3 – 33 osoby + SP Łukowe kl.2 - 7 osób = 40 osób(3gr.ćw),
Grupa G4 – SP Poraż kl.1,2,3 – 36 osób + SP Mokre kl.3 – 7 osób = 43 osoby(3gr.ćw),
Grupa G5 – SP Nr2 Zagórz kl.2 – 25 osób + SP Zahutyń kl.2i3 – 16 osób = 41 osób(3gr.ćw),
Grupa G6 – SP Nr2 Zagórz kl.3 – 30 osób + SP Nr1 Zagórz kl.3 – 12 osób = 42osoby(3gr.ćw).
Grupa G7 – SP Nr1 Zagórz kl.1i2 = 40 osób(3gr.ćw),
Grupa G8 – SP Nr2 Zagórz kl.1 – 25 osób + SP Mokre kl.1i2 – 12 osób + SP Zahutyń kl.1 – 6 osób = 43 osoby(3gr.ćw),

9. Harmonogram wyjazdów poszczególnych Grup(możliwe są przesunięcia terminów lub dni zajęć):
a) I Turnus - Grupy: G1 poniedziałki i czwartki i G2 środy i piątki – od 24 lutego 2020r. do 28
marca 2020r.
b) II Turnus - Grupy: G3 poniedziałki i czwartki i G4 środy i piątki – od 30 marca 2020r. do 09
maja 2020r.
c) III Turnus -Grupy: G5 poniedziałki i czwartki i G6 środy i piątki – od 11 maja 2020r. do 13
czerwca 2020r.

d)

IV Turnus -Grupy: G7 poniedziałki i czwartki i G8 środy i piątki – od 14 września 2020r. do 17
października 2020r.

10. Godziny wyjazdów i rozpoczynania zajęć:
w poniedziałki: wyjazd - 15.30 – zajęcia od 16.00 do 17.30 – planowany powrót ok. 18.30,
we czwartki: wyjazd - 14.30 – zajęcia od 15.00 do 16.30 – planowany powrót ok. 17.30,

w środy i piątki: wyjazd - 15.30 – zajęcia od 16.00 do 17.30 – planowany powrót ok. 18.30,
Rezerwowy termin w soboty: wyjazd - 8.00 – zajęcia od 8.30 do 10.00 – planowany powrót ok. 11.00.
11. Transport uczestników zapewni Firma TARZAN. Miejsce zbiórki i odwozu dla poszczególnych szkół: SP
Czaszyn – Parking przy szkole, SP Łukowe – Parking przy szkole, SP Mokre – Parking przy Domu
Ludowym w Porażu, SP Poraż – Parking przy Domu Ludowym, SP Tarnawa Dolna - Parking parafialny w
Tarnawie Górnej, SP Zagórz nr1 - Parking parafialny w Zagórzu, SP Zagórz Nr 2 - Parking przy szkole, SP
Zahutyń - Parking przy szkole Nr2 w Zagórzu.
12. Zajęcia nauki pływania realizowane będą na basenie „Aquarius” w Lesku, ul. Bieszczadzka 7.
13. Rodzice(prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w Projekcie przez wypełnienie
i terminowe dostarczenie Organizatorowi Deklaracji uczestnictwa w Projekcie – Załącznik Nr2.
14. Nieobecność dziecka z ważnych powodów na zajęciach sygnalizujemy każdorazowo Organizatorowi
w formie telefonu lub SMSa jak najszybciej i w takim czasie, aby możliwe było w jego miejsce
zaproszenie innego uczestnika.
15. Można zdeklarować osobiste dowożenie dziecka na miejsce zajęć(Pkt. 9 Deklaracji). Dziecko powinno
pojawić się na miejscu zajęć co najmniej na 10 minut przed zajęciami.
16. Dopuszcza się i jednocześnie zachęca maksymalnie 4-y osoby dorosłe spośród rodziców do przejazdu
autobusem jako dodatkowego opiekuna podczas transportu(bez pobierania opłaty za przejazd) oraz
przy przejściu przez szatnię, a także pomocy przy ubieraniu się i suszeniu dzieci. Rodzice ci mogą
podczas zajęć przebywać na wewnętrznych trybunach basenu w bezpośredniej bliskości dzieci. Przy
wejściu do wody muszą jednak pokryć koszty wejścia na basen. Chęć pomocy zgłaszają Organizatorowi.
17. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za uczestnika po jego wejściu na basen, do momentu wyjścia
z basenu po zakończonych zajęciach.
18. Zapisanie się na naukę pływania zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania
regulaminu zajęć i wewnętrznego regulaminu pływalni.
19. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do regularnego uczestnictwa i do punktualnego przybycia na miejsce
zajęć na 10 minut przed ich rozpoczęciem oraz na miejsce zbiórki 10 minut przed odjazdem autobusu.
20. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, okularów pływackich,
czepka, klapek(antypoślizgowych) oraz ręcznika.
21. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
22. Rodzice(opiekunowie) uczęszczające na zajęcia deklarują, że ich dzieci są ubezpieczone, zdrowe i nie
posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie – Organizator nie ubezpiecza
uczestników od nagłych zdarzeń.
23. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników
na zajęcia.
24. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora, wyznaczonego przez wnioskodawcę w uzgodnieniu
z Kierownikiem Pływalni.
25. Podczas przebywania w autobusie uczestnicy zajęć podlegają opiece opiekunów i bezwzględnie
podporządkowują się regulaminowi przewozów oraz poleceniom opiekuna.
26. Za dowóz i bezpieczeństwo osób nieletnich – uczestników kursu w drodze do autobusu i odbiór po
przywiezieniu z basenu odpowiadają rodzice(opiekunowie) dzieci.
27. Uczestnictwo w zajęciach świadczy o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.
28. Skargi i uwagi proszę kierować do koordynatora programu z ramienia wnioskodawcy na nr tel. Janusz
Krajnik 692 695 648 lub e-mailem: januszkrajnik@op.pl. lub Adam Malec nr tel. 604 252 793.

Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. Ministerstwa Sportu i Turystyki Program
powszechnej nauki pływania - Umiem pływać 2020 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2020r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz
z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.

