
 

BIESZCZADZKI KLUB SPORTOWY LESTUR  

ul. BIEASZCZADZKA 7, 38-600 Lesko 

tel. 795 052 580, 501 577 603 

 

 

REGULAMIN 

BIESZCZADZKI KLUB SPORTOWY LESTUR 

 

 

1. Organizatorem zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest BIESZCZADZKI KLUB 

SPORTOWY LESTUR. 

2. Zajęcia odbywają się na basenie Aquarius w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej 7.  

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu 

BIESZCZADZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LESTUR, a także regulaminu 

pływalni na której odbywają się zajęcia.  

4. Osoba  zostaje przyjęta do Klubu na podstawie złożonej Deklaracji członkowskiej 

podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu składki członkowskiej. 

5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Klubu na podstawie złożonej, 

podpisanej Deklaracji członkowskiej i opłaceniu składki członkowskiej.  

6. Uczestnik zajęć przebywa 45 minut pod opieką instruktora. Po zajęciach dziecko 

odbiera od instruktora rodzic i opuszcza basen. 

7. Zajęcia odbywają się w określone dni o określonej godzinie w danym roku szkolnym 

(możliwe zmiany są powodowane dostępnością basenu). Na 5 min. przed ustaloną 

godziną rozpoczęcia zajęć uczestnik zajęć wraz z opiekunem przychodzi na basen w 

celu przygotowania się do zajęć oraz zmiany obuwia przed wejściem do szatni. 

8.  Do zajęć treningowych mogą być dopuszczone osoby posiadające wypełnioną 

deklarację członkowską i uregulowane należności za zajęcia oraz uiszczoną składkę. 

9.  Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania 

regulaminów odpowiada dziecko, a poniesionymi kosztami obciążeni zostaną rodzice. 

10. Jeden instruktor prowadzi zajęcia z maksymalnie 15-sto osobową grupą pływacką, 

grupa musi liczyć nie mniej niż 4 osoby.  

11.  Miesięczna składka członkowska wynosi 90 zł. Kwota składki może ulec zmianie w 

przypadku zmiany kwoty wynajmu pływalni przez BIESZCZADZKI KLUB 

SPORTOWY LESTUR 



12. Wpłaty należy dokonywać do 10 każdego miesiąca na konto BIESZCZADZKIEGO 

KLUBU SPORTOWEGO LESTUR o numerze: 48 8642 1012 2003 1217 5491 0001. 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, grupa pływacka,  

składka członkowska za miesiąc…….. Składki należy wpłacać terminowo. 

13. Za wysokie osiągnięcia sportowe (na poziomie finału A i B Mistrzostw Polski) 

możliwe jest obniżenie lub zwolnienie z opłat za zajęcia – na wniosek 

Trenera/Instruktora decyzję podejmuje Zarząd Klubu. Zwolnienie z w/w opłat jest 

możliwe na okres od M.P. do następnego startu w M.P. 

14.  W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić o zaistniałej 

sytuacji instruktora lub zarząd  klubu.  

15. Koszty udziału w zawodach ponosi Klub i rodzice zawodników startujących 

w zawodach. Do udziału w zawodach typuje Trener lub Instruktor biorąc pod uwagę 

poniższe kryteria:  

• aktualne badania lekarskie, 

• osiągane wyniki,  

• systematycznie uczęszcza na zajęcia, 

• nie zaleganie z opłatami za zajęcia, godne reprezentowanie Klubu, stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i regulaminów. 

16. Kary:  

• Zawodnik może być ukarany za: 

- nie sportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i startów w zawodach  

- nieprzestrzeganie regulaminu Klubu  

• Zawodnik może być ukarany  

- zawieszeniem w prawach członka Klubu tj. niedopuszczeniem do zajęć 

treningowych i startów w zawodach  

- wykluczeniem z członkostwa w Klubie ( zgodnie ze Statutem) 

17. O całkowitej rezygnacji z zajęć należy poinformować zarząd BIESZCZADZKIEGO 

KLUBU SPORTOWEGO LESTUR poprzez złożenie pisemnej rezygnacji. 

18. W przypadku mało licznej grupy (mniej niż 4 osoby) dzieci za zgodą rodziców mogą 

zostać przeniesione do innej grupy. 

19. Selekcja do poszczególnych grup odbywa się podczas pierwszych zajęć. 

20. Zajęcia nie odbywają się  przypadkach gdy basen Aquarius jest nieczynny oraz w dni 

świąteczne. 

21. Aktualności i informacje o odwołanych zajęciach są publikowane na stronie 


