
REGULAMIN  ZAJĘĆ GRUPY NABORU oraz informacje i zalecenia  na okres 

szkoleniowy 2017/2018 

SKSP BARAKUDA prowadzi naukę pływania z elementami nurkowania z naciskiem na umiejętności 
nurkowe-nie są one ukierunkowane na pływanie sportowe. Zajęcia  odbywają się pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów pływania oraz nurkowania. 

1.Zajęcia rozpoczynają się w każdą sobotę w o godz. 1030 oraz 1115  i  trwają 45min,                  

natomiast 10 min. wcześniej   następuje wejście do szatni. 

2.Kwalifikację dzieci do poszczególnych grup zaawansowania oceniają  instruktorzy prowadzący    
zajęcia- na rozpoczęciu nowego okresu szkoleniowego.  Do grupy początkowej zalecane jest by           
dziecko było  już oswojone z wodą sięgającą do brody dziecka. Ocena przydatności  i przyjęcie na 
zajęcia nowych członków jest w gestii instruktora prowadzącego daną grupę. 

3.W przeciągu pierwszego miesiąca zajęć należy zdać karty wypełnione i podpisane przez lekarza  
oraz  obojga rodziców (opiekunów prawnych). Karty proszę przekazywać wyłącznie do rąk                    
P. Bożeny  Sadowskiej – do 23.09.2017r. 

4.Zakwalifikowane dzieci zostają członkami  klubu, co zobowiązuje do opłacania składek klubowych   

w wysokości 50zł za miesiąc przez cały rok (12 m-cy).  Składki należy wpłacać wyłącznie przelewem  

na konto klubowe, z góry za dany miesiąc, a w tytule wpłaty proszę wpisać  tylko imię i nazwisko 
dziecka  którego wpłata dotyczy. Konto klubowe: SKSP BARAKUDA   73-110 Stargard   

ul.Pierwszej  Brygady 1.  Nr. Konta 37 2340 0009 0970 2280 0000 0017. 

 

5.Na zajęcia najmłodsze dzieci powinny posiadać okularki pływackie, klapki basenowe,   ręcznik, 
zalecany czepek  przy długich włosach, środek myjący oraz worek lub torbę aby te     przedmioty 
zapakować  i  zabrać ze sobą  na basen.  Dzieci z grup starszych dodatkowo powinny   zaopatrzyć się 
w maskę nurkową, fajkę oddechową oraz płetwy.  Przed wejściem na basen należy obowiązkowo 
skorzystać z  natrysku. 

6. W trakcie zajęć nie wpuszczamy rodziców bezpośrednio na basen. Można zajęcia obserwować     
po  przez okno na 1-szym piętrze pływalni. 

7. Na stronie www.barakuda.stargard.pl są zamieszczane  informacje o    planowanych poczynaniach 
dotyczących także najmłodszych członków klubu, a podanie swojego  adresu  emajlowego na karcie 
pozwoli nam na przesyłanie komunikatów, zdjęć i innych informacji  istotnych dla szkolenia itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


