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REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACJI zajęć w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Krakowa  pn. „ PIERWSZY KROK DO SPORTU – przedszkolaki na basenie” 
realizowanego przez KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 
 
 
 
Regulamin obowiązuje wszystkie przedszkola, które zgłosiły się do uczestnictwa w zajęciach 
sportowo – rekreacyjnych organizowanych w ramach projektu, organizowanych przez 
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą: al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie. 
 
Zajęcia będą prowadzone w obiekcie:  
KSOS OSR KURDWANÓW NOWY, ul. Wysłouchów 34a, 30-611 Kraków  
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
 
Regulamin – Regulamin i zasady organizacji zajęć w ramach projektu Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Krakowa pn. „Pierwszy krok do sportu – przedszkolaki na basenie”, 
Uczestnik - przedszkole zgłaszające się do programu, 
Organizator – Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, 
Projekt - Projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pn. „ PIERWSZY KROK DO SPORTU 
– przedszkolaki na basenie” 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE:  
 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.  

2. Każdy Uczestnik biorący udział w projekcie jest zobligowany do zapoznania się  

z niniejszym regulaminem, regulaminem pływalni, regulaminem groty solnej, jak 

również z procedurami związanymi z pandemią covid -19.  

3. Zgłaszając do Organizatora udział w projekcie przez wypełnienie przesłanego 

formularza rejestracyjnego, Uczestnik akceptuje i przyjmuje do stosowania warunki 

opisane w regulaminach i procedurach.  

4. Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu od poniedziałku do piątku  

w godzinach:    

 

   a) pływalnia: godz. 09.00 – 09.45, grota solna: 10.00 – 10 .45 

   b) pływalnia: godz. 10.00 – 10.45, grota solna: 11.00 – 11.45 

   c) pływalnia: godz. 11.15 – 12.00, grota solna: 12.15 – 13.00  
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5. Uczestnik biorący udział w programie korzysta z zajęć nauki pływania prowadzonych 

przez instruktorów Organizatora oraz zajęć w grocie solnej prowadzone przez 

nauczycieli / opiekunów Uczestnika.  

6. Projekt realizowany będzie w dwóch kursach:  

   a) kurs I – od maja do lipca 2021 roku, 

   b) kurs II – od września do listopada 2021 roku, 

na każdy kurs będzie przeprowadzana rekrutacja w terminach: 

  a) kurs I – od 15 lutego do 26 lutego 2021 roku w godz. 8.00 – 16.00 

  b) kurs II – od 14 czerwca do 25 czerwca 2021 roku w godz. 8.00 – 16.00 

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

1. W zajęciach mogą brać udział dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków w wieku powyżej 4 roku życia.  

2. Maksymalna ilość dzieci w grupie wynosi 12 osób.  

3. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną grupę, ale miejsce dla kolejnej grupy 

uwarunkowane jest dostępnością wolnych miejsc po upływie terminu zgłoszeń.  

4. Uczestnik zapewnia opiekę nauczycieli / opiekunów dla grupy biorącej udział  

w zajęciach na pływalni oraz sam przeprowadza zajęcia w grocie solnej.  

 
III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 
 

1. Organizator ze swojej strony zapewnia 2 wykwalifikowanych instruktorów nauki 

pływania oraz przybory dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć w wodzie, zajęcia 

trwają 45 minut.  

2. Zajęcia w grocie solnej odbywają się pod opieką zapewnioną przez Uczestnika zajęć. 

Organizator udostępnia pomieszczenie groty solnej na wyłączny pobyt grupy, zajęcia 

trwają 45 minut. 

 
III. REKRUTACJA DO PROJEKTU:  
 

1.  Podstawowy proces rekrutacji - I etap - obejmuje zgłaszanie grup, trwa on 10 dni    
      roboczych.  
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II etap rozpoczyna się w sytuacji, kiedy w procesie podstawowej rekrutacji pozostaną  
w programie wolne miejsca, Organizator uwalnia wówczas wolne miejsca dla 
Uczestników, którzy zgłosili więcej niż jedną grupę. O kolejności zgłoszenia będzie 
decydować data i godzina dotarcia formularza rejestracyjnego (załącznik nr 1) do 
biura Organizatora.  

2. Zgłoszenia do programu może dokonać dyrektor placówki Uczestnika, wypełniając 
formularz rejestracyjny. Formularz należy dostarczyć w terminie przewidzianym na 
rekrutację do biura Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”  
ul. Wysłouchów 34a w Krakowie lub przesłać na adres mailowy kurdwanow@ksos.pl 
Formularze nie będą przyjmowane przed data rozpoczęcia rekrutacji.  

       3. Uczestnik chcący wziąć udział w programie zobowiązany jest do: 
   a) zaznajomienia się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi  

          w niniejszym Regulaminie;   

 b) blokami godzin – w I etapie rekrutacji Uczestnicy mają możliwość proponowania     

         godzin, czynności tej Uczestnik dokonuje wypełniając formularz rejestracyjny. 

4.   Etap II rekrutacji - po weryfikacji zgłoszeń przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje, 
do 10 dni kalendarzowych od zakończenia rekrutacji, potwierdzenie zakwalifikowania 
się do projektu – wraz z informacja o dniu i godzinach zajęć. Potwierdzenie zostaje 
wysłane w wiadomości mailowej na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym.  

5. Po uzyskaniu potwierdzenia Uczestnik do 7 dni kalendarzowych dostarcza do 
Organizatora wypełnione Porozumienie o udziale w projekcie ( załącznik nr 2). 

6.  Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia do 
kierownika obiektu OSR Kurdwanów Nowy - w formie papierowej - imiennej listy  
z uczestnikami zajęć (załącznik nr 3) opatrzoną pieczątką Uczestnika, podpisem 
dyrektora i opiekuna grupy, oraz zgody rodziców/ opiekunów (załącznik nr 4) na 
udział dziecka w zajęciach.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania instruktorowi prowadzącemu zajęcia 
informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników grupy.  

8. Organizator zastrzega sobie, że bez dostarczonej listy i zgód rodziców / opiekunów nie 
przeprowadzi zajęć na pływalni.  

9. W zajęciach może brać udział wyłącznie dziecko z placówki Uczestnika ujęte na 
przekazanej imiennej liście dzieci. Każda zmiana stanu osobowego grupy, wymaga 
bieżącej aktualizacji listy.  

10. W przypadku braku dotrzymania terminów dostarczenia dokumentów oraz 
zaniedbania przez Uczestnika procedur zawartych w niniejszym Regulaminie, 
Organizator ma prawo usunięcia zgłoszonego Uczestnika z programu i przyjęcie na to 
miejsce innego Uczestnika.  
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IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA 
 

1. Organizator zapewnia instruktorów pływania, ratowników oraz pracowników obsługi, 

udostępnia Uczestnikowi grotę solną na zajęcia z dziećmi. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania z regulaminami i procedurami: nauczycieli/ 

opiekunów grupy oraz rodziców dzieci biorących udział w projekcie.  

3. Obowiązki nauczyciela / opiekuna grupy Uczestnika przedstawione są w załączniku nr 5.  

4. Dzieci biorące udział w zajęciach mają obowiązek posiadania odpowiedniego stroju 

sportowego dostosowanego do zajęć na pływalni i zgodnego z regulaminem pływalni, 

oraz białych zamiennych skarpet do groty solnej zgodnie z regulaminem groty. 

5. Grupa Uczestnika wraz z nauczycielem / opiekunem zobowiązana jest stawić się na  

w obiekcie w czasie odpowiednim do przygotowania się do lekcji oraz punktualnego 

ich rozpoczęcia. Spóźnienie powoduje krótszy czas trwania zajęć.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zajęć lub ich przerwania  

w przypadku:  

a) podejrzenia, że w zajęciach biorą udział dzieci, w stosunku, do których istnieją 

przeciwwskazania lekarskie do przebywania na pływalni,  

b) nieprzestrzegania przez uczestników zajęć zasad pobytu w obiekcie wynikających  

z obowiązujących regulaminów i procedur,  

c) opuszczenie pływalni przez nauczyciela / opiekuna grupy.  

 7. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia transport na i z zajęć dzieci, nauczycieli  
 i opiekunów.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie 
do poinformowania o tym fakcie Organizatora.  

9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dzieci zgłoszonych do 
projektu w publikacjach i materiałach promocyjnych Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Krakowa w formie zdjęć i nagrań filmowych przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 
oraz Urząd Miasta Krakowa. 

10. Na halę pływalni grupa wchodzi wyłącznie pod opieką nauczyciela lub instruktora,  
o wyznaczonej godzinie, zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką. Organizator bierze 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od momentu ich wyjścia z szatni 
(rozpoczęcie zajęć), do momentu powrotu do szatni (zakończenie zajęć). Za stan 
bezpieczeństwa dzieci na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz 
ratownik, a w szatniach i pod natryskami wychowawca lub opiekun grupy.  
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11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zagubione, pozostawione lub 
uszkodzone nie z winy Organizatora osobiste rzeczy dzieci. 

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem przez dzieci, wychowawców / opiekunów grupy przepisów  
i regulaminów obowiązujących na terenie pływalni. W razie powstania szkód w mieniu 
Organizatora związanych z nieprawidłowym korzystaniem przez uczestników zajęć  
z pływalni, groty solnej lub zniszczeniem jego wyposażenia, Uczestnik zobowiązany jest 
do pokrycia kosztów związanych z wymianą mienia lub jego naprawą.  
 

 


