
  

 

 

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII RATOWNICTWA 
 

1. Zajęcia z ratownictwa wodnego organizowane są przez: „Róża Wiatrów” 

Ratownictwo-Turystyka-Szkolenia Arkadiusz Baranowski Katarzyna Pawlik s.c., 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Będzinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Będzinie na terenie Pływalni Krytej ul. Siemońska 13. 

2. Osoby prowadzące zajęcia posiadają stosowne uprawnienia: dyplom pedagoga lub 

nauczyciela wychowania fizycznego i/lub stopień zawodowy w kulturze fizycznej 

instruktora sportu/rekreacji w zakresie pływania, stopień w ratownictwie. Osoba 

prowadząca pokaz i prezentację z zakresu nurkowania posiada uprawnienia nurkowe. 

Imiona i nazwiska instruktorów zostaną udostępnione rodzicom przed rozpoczęciem 

zajęć.  

3. Zajęcia Młodzieżowej Akademii Ratownictwa (MAR) odbywają się w każdą sobotę  

w godzinach: 11:00 i trwa przez cały rok szkolny 2016/2017 tj. do dnia 25.06.2017r. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku braku 

możliwości ich przeprowadzenia spowodowanych np. awarią basenu.  

5. Miejscem realizacji zajęć jest Pływalnia Kryta w Będzinie. 

6. Uczestnikom na czas trwania zajęć udostępniany jest podręczny sprzęt ratowniczy: 

rzutki, pasy, koła, boje SP (Słoneczny Patrol), nosze ratownicze, ABC nurkowania 

oraz wszelki sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Z wymienionego sprzętu 

uczestnicy korzystają pod nadzorem instruktora. 

7. Cena uczestnictwa w zajęciach wynosi 14 zł/lekcję. Płatność za zajęcia następuje  

w czterech ratach płatnych gotówką w czasie zajęć do dnia: 

 I rata – 15.10.2016 

 II rata – 15.11.2016 

 III rata – 28.02.2017 

 IV rata – 31.03.2017 

8. Cena zawiera: 
 bilet wstępu na basen 
 opiekę instruktora w godzinach zajęć 
 Ubezpieczenie NW uczestnika. 

9. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka związanej z chorobą należy zgłosić taką 

nieobecność mailowo na adres rozawiatrow@onet.pl. Po przedstawieniu 
zaświadczenia lekarskiego następuje zwrot za nieodbyte zajęcia pomniejszone  
o opłatę stałą w wysokości 8 zł (zwrot: 14 zł – 8 zł = 6 zł).   

10. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci na zajęcia na 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć na danej godzinie oraz odbioru dziecka z zajęć 

11. Rodzic może wskazać w formularzu zgłoszeniowym osobę upoważnioną do odbioru 

dziecka  

z zajęć lub wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach. 

12. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, rodzic zobowiązany jest do osobistego 

doprowadzenia dziecka pod opiekę instruktora. 

13. Zapisy – rezerwacje możliwe są w formie telefonicznej lub mailowej: 
 609 089 598 Arkadiusz Baranowski 

 abaranowski@op.pl; rozawiatrow@onet.pl  

14. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież umiejące już pływać. Przyjęcie na 

zajęcia następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zapoznaniu się 

rodziców lub opiekunów prawnych z regulaminem Pływalni Krytej, niniejszym 

regulaminem zajęć oraz po dokonaniu opłaty.  
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15. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przed przystąpieniem 

do zajęć badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa 

dziecka w zajęciach z zakresu nauki i doskonalenia pływania. Fakt ten rodzic 

potwierdza podpisując oświadczenie zawarte w formularzu zgłoszeniowym. 

16. Przed przystąpieniem do kursu rodzic zobowiązany jest do podania informacji na 

temat umiejętności pływackich, uczuleń, przyjmowanych lekarstw, chorób a także 

wszelkich innych danych mogących mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki  

i bezpieczeństwa w czasie uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

17. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest udostępnić numer telefonu w celu 

utrzymania kontaktu w sytuacjach tego wymagających.  

18. Na jedną osobę prowadzącą zajęcia przypada maksymalnie 15 uczestników. 

19. Na zajęciach MAR obowiązuje: strój kąpielowy, ręcznik, klapki i przybory do mycia. 

20. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin Pływalni Krytej w Będzinie oraz niniejszy 

regulamin zajęć zorganizowanych. 

21. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom instruktorów 

prowadzących zajęcia oraz ratowników dyżurujących na terenie Pływalni Krytej. 

22. W szczególności zakazane jest wykonywanie skoków do wody i nurkowania bez 

zgody instruktora. 

23. W czasie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy. 

24. Bezwzględnie zakazane jest bieganie i wpychania do wody innych osób. 

25. W przypadku konieczności opuszczenia grupy i zajęć w celu udania się do szatni lub 

toalety należy ten fakt zgłosić instruktorowi i uzyskać jego zgodę na oddalenie się od 

grupy. Zakazane jest opuszczanie terenu Pływalni Krytej. 

26. Wszelkie skaleczenia, urazy, stan złego samopoczucia lub inne problemy  

i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie instruktorowi prowadzącemu zajęcia 

lub najbliższemu ratownikowi. 

27. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę pływacką. 

Karty pływackie dostępne są za dodatkowa opłatą, którą należy wnieść w dniu 

egzaminu u egzaminatora: 
  „Kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący: 
przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym stylem, w tym co najmniej 50 m na 
plecach, wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m i przepłynięcie 

pod wodą co najmniej 5 m i wniesie opłatę 25 złotych. 

28. Szczegółowych informacji n/t zajęć udziela Arkadiusz Baranowski pod numerem 

telefonu: 609 089 598. 
 


