REGULAMIN
Stowarzyszenia Miłośników Sportu SwimArt
1. ZAPISY DO SEKCJI
1.1 Aby zapisać dziecko do sekcji należy dostarczyć:
1.1.1 dane osobowe, oraz oświadczenie rodziców (formularz można odebrać podczas
zapisu do sekcji)
1.1.2 zaświadczenie lekarskie.
UWAGA:

Badania lekarskie ważne są tylko 3 miesiące. Rodzice sami dbają
o uaktualnienie badań lekarskich.

1.2 Zajęcia w sekcji odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w ustalonych
terminach (z wyjątkiem dni w których reprezentacja sekcji bierze udział
w zawodach).
1.3 O przydzieleniu dziecka do poszczególnych grup treningowych decydują
instruktorzy na podstawie predyspozycji oraz umiejętności pływackich.

2. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
2.1 Składki członkowskie przyjmowane są przez osobę wyznaczoną przez zarząd SMS
SwimArt za potwierdzeniem wpłaty.
2.2 Za pieniądze wpłacone innym osobom zarząd sekcji nie bierze odpowiedzialności.
2.3 Osoba, która opłaciła składkę członkowską otrzyma dowód wpłaty oraz
wejściówkę dla dziecka.
2.4 Składki członkowskie należy opłacać w terminie do 5-tego dnia każdego
miesiąca zgodnie z deklaracją członkowską.
2.5 W przypadku braku wpłaty dziecko może nie zostać wpuszczone na zajęcia.
2.6 Wysokość składki członkowskiej określana jest uchwałą Zarządu SMS SwimArt.
3. WYPOSAŻENIE DZIECKA NA BASEN
3.1 Strój pływacki, ponadto: czepek, okularki, klapki, ręcznik.
3.2 Na polecenie trenerów należy zakupić dodatkowy sprzęt pływacki: płetwy, łapki,
deski, itp.

4. ZAWODY SPORTOWE
1.1 Dzieci, które wyjeżdżają na zawody zobowiązane są do dostarczenia trenerom
pisemnej zgody rodziców na wyjazd.
4.2 Pisemna odmowa wyjazdu na zawody musi być dostarczona trenerom na trzy dni
przed wyjazdem.
4.3 Reprezentację sekcji na zawody powołują trenerzy. Lista osób biorących udział
w zawodach wywieszana jest na tablicy ogłoszeń
4.4 Dzieci, które zostaną powołane na zawody, a nie wezmą w nich udziału
(z wyjątkiem ważnych powodów) pokrywają koszty wyjazdu.
4.5 Dzieci powołane na zawody muszą dostarczyć zgodę rodziców oraz opłatę
startową najdalej na 5 dni przed zawodami. Wpłaty przyjmowane są przez
trenerów i zarząd sekcji.
4.6 Zawodnicy, którzy mają nieuregulowane składki członkowskie mogą nie zostać
powoływani do reprezentacji.
5. KONTAKT Z ZARZĄDEM
Członkowie Zarządu SMS SwimArt są do dyspozycji członków stowarzyszenia
i rodziców podczas zajęć.
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