
REGULAMIN MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO KOŁOBRZEG 

 

 

§1 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO KOŁOBRZEG jest 

brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania zajęć oraz uiszczenie opłaty. 

 

§2 

Zawodnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt do zajęć na pływalni (kostium/ slipki, 

czepek pływacki, okularki). 

 

§3 

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kartę członkowską ze zdjęciem i okazywać ją przed 

wejściem na basen obsłudze obiektu. 

 

§4 

Na teren pływalni wchodzić należy tylko w obuwiu basenowym lub na boso. 

 

§5 

Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków. 

 

§6 

1. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za zawodników MIEJSKIEGO KLUBU 

PŁYWACKIEGO KOŁOBRZEG przed zajęciami i tuż po ich zakończeniu. 

2. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szatni by pomóc swoim podopiecznym w przebraniu i 

suszeniu. 

3. Podczas treningów i wyjazdów na zawody organizowanych przez klub, opiekę nad zawodnikami 

sprawują wyznaczeni przez Zarząd trenerzy. 

 

§7 

1. Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach wyznaczonych przez MIEJSKI KLUB 

PŁYWACKI KOŁOBRZEG . Grafik zajęć dostępny na stronie internetowej. 

2. Zajęcia prowadzą wyznaczeni przez Zarząd trenerzy. 

3. W przypadku nieobecności trenera danej grupy, spowodowanej wyjazdem na zawody, chorobą 

itp., zajęcia prowadzone będą przez innego trenera wyznaczonego przez Zarząd. 

 

§8 

1. Zawodnicy Sekcji dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich.  

2. Decyzję o przynależności do danej grupy podejmuje Zarząd po konsultacjach z trenerami. 

 

§9 

1. Obowiązkiem zawodnika jest uczestniczenie w treningach zgodnie z ustalonym grafikiem grupy 

do której został przypisany oraz stosowanie się do poleceń trenera prowadzącego grupę. 

2. W przypadku notorycznych nieobecności zawodnika na treningach, Zarząd może nie dopuścić 

zawodnika do startów na zawodach, a także podjąć decyzję o jego usunięciu z Klubu. 

3. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować klub podczas treningów i zawodów oraz 

stosować się do poleceń trenerów. 

 

§10 

1. Składka członkowska wynosi 40 zł. od osoby, opłata za zajęcia 200 zł. od osoby. Łączny koszt 

uczestnictwa 240 złotych miesięcznie. 

2. Płatność za zajęcia musi być dokonywana z góry za okres miesięczny, najpóźniej do 10-tego 

danego miesiąca. 



3. W przypadku braku opłaty za dany miesiąc zawodnik będzie miał zapewnioną opiekę na basenie 

lecz nie będzie uczestniczył w treningu. 

4. W okresie wakacji tj. za miesiąc lipiec i sierpień Klub nie pobiera opłat, o których mowa w 

§10 ust. 1 

5. Płatności należy dokonywać przelewem na konto klubu. 

 

dane do przelewu:   

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI KOŁOBRZEG 

ul. Łopuskiego 38 

78-100 Kołobrzeg 

Konto bankowe: PEKAO S. A. O/Kołobrzeg 

88 1240 6508 1111 0010 1777 4807 

 

(w tytule przelewu prosimy napisać: pływanie, Imię i Nazwisko zawodnika oraz miesiąc za który 

dokonywana jest płatność) 

 

§11 

W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (powyżej miesiąca) spowodowanej chorobą, 

Zarząd na wniosek pisemny rodzica/zawodnika, może zwolnić z obowiązku wnoszenia części opłat 

za ten okres, jednak jest to uzależnione od kondycji finansowej klubu. 

 

§12 

1. Wszyscy zawodnicy MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO KOŁOBRZEG zobowiązani są 

do przestrzegania niniejszego regulaminu, statutu klubu, uchwał Zarządu, a także regulaminu 

wywieszonego na obiekcie pływalni. 

2. W przypadku naruszania przez zawodnika postanowień zawartych w dokumentach, o których 

mowa w ust. 1, Zarząd może podjąć decyzję o usunięciu zawodnika z Klubu. 

 

§13 

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI KOŁOBRZEG nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione 

lub pozostawione na pływalni i w szatni. 

 

§14 

Skargi, wnioski i uwagi należy kierować na adres mailowy podany na stronie internetowej klubu 

www.mkp.kolobrzeg.pl 

 

§15 

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI KOŁOBRZEG  zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. 

Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia będą przekładane na inny termin. Informacja 

będzie przekazywana telefonicznie i mailowo na numery i adresy podane w deklaracjach 

członkowskich. 

 

§16 

Niniejszy regulamin obowiązuję od momentu podpisania. 
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 Data         podpis Zarządu Klubu 
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