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„Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  

w Gminie Bukowina Tatrzańska  
pn. „Mamo, tato umiem pływać!” 2021 

 

Regulamin: 

1. Kurs nauki pływania zorganizowany przez Wójta Gminy –  

Andrzeja Pietrzyka jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 

dla Uczniów w kwocie 15 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 20 000 zł 

pokryta jest z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska. 

2. W zajęciach nauki pływania mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół 

podstawowych z terenu gminy, którzy nie potrafią pływać i nie brali udziału  

w poprzednich edycjach programu. 

3. Decyzję o zgłoszeniu dziecka podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu  

z wychowawcą z uwzględnieniem zasady równości szans, przedziału 

wiekowego, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz sytuacji materialnej 

rodziny. Dziecko zakwalifikowane zostanie ostatecznie na podstawie 

deklaracji podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Zajęcia nauki pływania odbywać się będą na krytej pływalni Centrum 

Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" w Bukowinie Tatrzańskiej. 

5. Termin realizacji zadania to: 18.09.2021 r. do 07.12.2021 r. 

6. Program obejmuje cykl 10 zajęć dwugodzinnych (90 minut). 

7. Zajęcia odbywać się będą w soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30, zgodnie  

z harmonogramem, który zostanie przekazany rodzicom. 

8. Grupa zajęciowa liczy 15 osób.  

9. Uczeń, który dwa razy z rzędu opuści zajęcia bez usprawiedliwienia, zostanie 

skreślony z listy, a na jego miejsce wpisany zostanie uczeń z listy rezerwowej. 

10. Kurs nauki pływania jest realizowany na zlecenie gminy przez firmę 

szkoleniową, posiadającą doświadczenie oraz zasoby kadrowe, wymagane do 

realizacji powierzonego zadania, zgodnie z przepisami prawa, zapewniając 

m.in.: doświadczony personel, opiekę ratownika wodnego, specjalistyczny 

sprzęt dydaktyczno-szkoleniowy, odpowiednie nagłośnienie, zwaną dalej 

Organizatorem. 

11. Organizator kursu zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia dokumentacji 

szkoleniowej,  

w tym monitorowanie obecności dzieci na zajęciach.  

12. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na pływalni odpowiada Organizator 

nauki pływania.  

13. Szkolenie odbywa się na podstawie opracowanego przez specjalistów z 

zakresu metodyki nauczania pływania, programu jak również testów, 

stanowiących załącznik do ogłoszenia konkursowego MKDNiS. 

14. Basen w czasie szkolenia pozostaje do wyłącznej dyspozycji grup 

szkoleniowych.  

15. Gmina zapewnia transport dzieci oraz opiekę wychowawców/nauczycieli, 

odpowiedzialnych za dowóz dzieci i bezpieczeństwo na terenie obiektu 

sportowego. 

16. Rodzice/opiekunowie nie uczestniczą w zajęciach na basenie. 

17. Rodzice zobowiązani są wyposażyć dziecko w odpowiedni strój kąpielowy, 

czepek, klapki basenowe oraz ręcznik. 
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18. Rodzice/opiekunowie oświadczają, że dziecko, które stawi się na zajęciach 

jest zdrowe, nie występuje u niego podwyższona temperatura ciała oraz  

w przeciągu 10 dni przed dniem zajęć nie miało kontaktu z osobą zarażoną 

COVID-19. 

19. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć dziecko poczuje się źle, zostanie ono 

odizolowane, a rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka 

 z basenu oraz zastosowanie się do zaleceń lekarza. 

20. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez rodziców  

i opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich 

podpisem na deklaracji uczestnictwa. 

21. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. 
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