Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora SOSiR Nowa Dęba z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sekcji pływackiej „PIRANIE SOSiR Nowa Dęba”

REGULAMIN
SEKCJI PŁYWACKIEJ „PIRANIE SOSiR Nowa Dęba”
Organem prowadzącym sekcję jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 6 Statutu Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej
Dębie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/324/2013 Rady Miejskiej w Nowej
Dębie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie z późniejszymi zmianami.
I. WARUNKI PRZYJĘCIA I UCZESTNICTWA.
1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, jak w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Dobry stan zdrowia zadeklarowany przez rodzica(opiekuna prawnego), a w przypadku
startu w zawodach licencjonowanych potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Wniesienie miesięcznej opłaty za usługi instruktorskie/trenerskie świadczone w ramach
sekcji pływackiej i opłacanie licencji zawodnika.
3.1 Opłata za usługi instruktorskie/trenerskie określona jest w aktualnie obowiązującym
cenniku wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
4. Opłatę instruktorską/trenerską należy uiścić z góry za dany miesiąc – do 10 dnia każdego
miesiąca - w kasie krytej pływalni SOSiR. Brak wpłaty skutkować będzie odmową
wpuszczenia na trening oraz uniemożliwi stary w zawodach.
Uczestnik nie ponosi kosztów biletu wstępu na krytą pływalnię SOSiR.
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć treningowych uzależniony jest od cyklu
szkoleniowego danej grupy. Treningi odbywają się zgodnie z obowiązującym grafikiem.
6. Opłata, o której mowa w pkt. 4 pokrywa w części koszty udziału w zajęciach
programowych.
6.1 Pozostałe koszty finansowane są z budżetu SOSiR (ubezpieczenie NW na wyjazdach,
przewóz na zawody, opłaty startowe i za komunikat, posiłki na wyjazdach, licencje
zawodników itp.).
7. Sekcja nie zwraca zawodnikowi opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach.
8. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty.
Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłat czy też
przeniesienia prawa do wykorzystania świadczeń na kolejny miesiąc zajęć.
8.1 W przypadku rezygnacji przez uczestnika z sekcji wpłacona wartość za zajęcia nie
zostanie zwrócona.
8.2 W szczególnych przypadkach Dyrektor SOSiR może zwolnić z opłaty lub czasowo
zawiesić lub umorzyć opłatę instruktorską/trenerską.
9. Wszelkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
10. Zawodników biorących udział w zajęciach treningowych, przebywających pod opieką
trenera, obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
11. Uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie podczas trwania zajęć,
wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów itp.
12. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie
i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały usunięciem z treningu
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(obozu, wyjazdu, zawodów), a w przypadkach szczególnie uciążliwych wykreśleniem
z listy zawodników sekcji.
13. Trener ma prawo wnioskować do Dyrektora SOSiR-u o wykreślenie zawodnika z sekcji.
Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia
się z opłat również za miesiąc, w którym nastąpiło wydalenie z Sekcji.
II. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI PŁYWACKIEJ
1. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez rodzica lub opiekuna prawnego na piśmie
lub mailowo. Zgłoszenia należy dokonać w kasie krytej pływalni lub w biurze SOSiR do
ostatniego dnia bieżącego miesiąca. Wykreślenie z listy nastąpi od pierwszego dnia
następnego miesiąca.
2. Zdanie sprzętu sportowego sekcji oraz rozliczenie opłaty.
III.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
1. Zawodnik zrzeszony w Sekcji „PIRANIE SOSiR Nowa Dęba” może reprezentować
w zawodach pływackich wyłącznie Sekcję PIRANIE. Dopuszcza się udział w zawodach
jako reprezentanta szkoły.
2. Ustanie członkostwa w sekcji jest możliwe w przypadku złożenia pisemnej prośby
zawodnika w związku ze zmianą barw klubowych oraz po uprzednim rozliczeniu opłat
sekcyjnych.
2.1 Wniosek zawodnika winien być złożony łącznie z wnioskiem klubu, do którego zawodnik
zamierza się przenieść oraz z adnotacją rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zmiana barw klubowych może być dokonywana w okresie od 1 września do 31 grudnia
danego roku.
4. Dyrektor SOSiR zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni rozpatrzyć
wystąpienie z pisemnym wnioskiem zawodnika o zmianę barw klubowych i udzielić
pisemnej odpowiedzi.
5. Dyrektor SOSiR Mozę wyrazić zgodę na zmianę barw klubowych po uiszczeniu przez
zawodnika lub pozyskujący go klub zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez Sekcję
„PIRANIE SOSiR Nowa Dęba” lub kwoty umownej, ustalonej przez zainteresowane
strony chyba, że w drodze negocjacji zostanie on zwolniony z tego obowiązku. Każdy
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Uchwały
Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zasad
reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących
w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje
członkowskie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na
podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje
i wysyła trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony. Wyjątek stanowi
zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostanie odpowiednio
wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych
i wyjazdowych.
3. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę.
Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.

2

4. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Sekcję Pływacką na zawodach w stroju sekcyjnym
(dres, koszulka itp.).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH
Na obóz sportowy kwalifikuje trener danej grupy na podstawie wyników, zachowania
i frekwencji na treningach.
VI. NABÓR DO SEKCJI
Nabór do grupy sportowej przeprowadzany jest przez trenerów pływania z klas
uczęszczających na zajęcia pływackie oraz indywidualnie po przejściu testu
kwalifikacyjnego.
VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy,
organizacja wyjazdu na obozy itp.).
2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerami prowadzącymi treningi.
3. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów
zamieszczane będą na stronie internetowej SOSiR-u w zakładce Sekcja Pływacka.
VIII. INNE
1. Uczestnik sekcji zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni
i regulaminu korzystania z obiektu sportowego, w którym odbywają się zajęcia oraz do
przestrzegania zakazów i nakazów, którymi objęty jest obiekt sportowy.
2. Kwestie nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Dyrektor SOSiR.

DYREKTOR SOSiR
Adam Szurgociński
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Sekcji Pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w SEKCJI PŁYWACKIEJ PIRANIE SOSiR Nowa Dęba
Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………

Numer PESEL
Data urodzenia

….......- ......................................... r.

Szkoła, klasa

………………………………………………………………………

Adres domowy

………………………………………………………………………

Kontakt telefoniczny, e-mail

………………………………………………………………………

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Sekcji Pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba
wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2022 Dyrektora SOSiR Nowa Dęba z dnia 31 stycznia 2022.
- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach Sekcji Pływackiej i zobowiązuję się do
pokrywania opłaty za usługę trenerską w kwocie zgodnej z cennikiem z góry za dany miesiąc – do 10
dnia każdego miesiąca w kasie krytej pływalni SOSiR. Uczestnik nie ponosi kosztów biletu wstępu na
krytą pływalnię SOSiR.
- Oświadczam, że obecny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach sekcji
pływackiej.
data …………………………, podpis rodzica/opiekuna prawnego - …………………………….…………………………..
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Samorządowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Nowej Dębie, ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba, w celu organizacji i prowadzenia
Sekcji Pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba.
data …………………………, podpis rodzica/opiekuna prawnego - ……………………………………………………….
- Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe zaznaczyć) na utrwalanie wizerunku mojego
dziecka w postaci dokumentacji fotograficznej, z której wybrane fotografie zostaną umieszczone na
stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.sportnowadeba.pl i będą na niej
udostępnione przez okres funkcjonowania ww. strony, jak również mogą zostać przesłane do
lokalnych portali internetowych, np.: www.nowadeba.pl dla celach promocyjnych.

data …………………………, podpis rodzica/opiekuna prawnego - ……………………………………………………….
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Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
reprezentowany przez Dyrektora, adres: ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 855
54 16, adres e-mail: sosir@nowadeba.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48
15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i prowadzenia Sekcji Pływackiej
PIRANIE SOSiR Nowa Dęba oraz promocji tej sekcji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -

akceptacja Regulaminu i zgłoszenie uczestnictwa w sekcji stanowi zawarcie umowy, art.
6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą, np. na przetwarzanie wizerunku.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia udziału w Sekcji
Pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba.
data …………………………, podpis rodzica/opiekuna prawnego - ……………………………………………………….
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Sekcji Pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba

KARTA FINANSOWA
ZAWODNIKA SEKCJI PŁYWACKIEJ „PIRANIE-SOSiR Nowa Dęba”
Część ogólna (wypełnia trener-instruktor):

Imię i nazwisko zawodnika

………………………………………………………………

Numer PESEL
Data urodzenia

….......-……….-………………..

Adres zamieszkania

……………………………………………………………....

Imię i nazwisko trenera instruktora

…………………………………………………………........

Kontakt telefoniczny do
rodzica/opiekuna
Przynależność do sekcji

……………………………………………………………...
(m-c / rok)
……………………………………………………...............

Część finansowa (wypełnia kasjer):

Naliczenie składki
za miesiąc/rok

Kwota składki

Data wpłaty

Podpis kasjera

Uwagi
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