
   Regulamin zajęć sportowych i grup wyczynowych Stowarzyszenia 

Sportowego SWIM TRI RZESZÓW 

Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów zobowiązuje się ̨do prowadzenia zajęć z zakresu nauki i 

doskonalenia pływania i triathlonu oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej  

w zakresie nauki  oraz doskonalenia pływania i triathlonu.  

Każdy uczestnik zajęć jest członkiem klubu. 

1. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w obiektach sportowych wynajmowanych przez Zarząd 

Klubu; zgodnie z  przyjętym harmonogramem. 

2. Zajęcia odbywają ̨się ̨według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej 

na stronie internetowej fb, swimtri rzeszow 

3. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo 

pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur.  

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są ̨ do przestrzegania regulaminu obiektów sportowych, w 

której odbywają ̨się ̨zajęcia.  

5. Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy 

w trybie  natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej 

przeprowadzenie ze szkodą dla  innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i 

zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik.  

6. Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

prywatne Klientów.  

7. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.  

8. Płatności za szkolenie dokonuje się ̨ za cały miesięczny blok zajęć, w zależności od doboru 

ilości zajęć tygodniowo - 1, 2, 3 bądź 4 i więcej razy w tygodniu, które trwają ̨ cyklicznie co 

miesiąc.  

9. Koszt zajęć począwszy od miesiaca września zgodnie z deklarowaną w umowie liczbą 

tygodniowych godzin jest stały i niezależny od ilości  zajęć w danym miesiącu, wliczając  w to 

miesiące świąteczne oraz ferie zimowe.  

10. Zarząd Klubu ustala wysokość opłat za udział w zajęciach na podstawie preliminarza. 

11. Stała opłata członkowska dla wszystkich zapisanych członków klubu (bez względu na 

uczestnictwo w zajęciach w danym miesiacu) wynosi 50 zł za miesiąc od osoby i jest wliczona 

w miesięczne opłaty za zajęcia .  

12. Opłaty od września 2022 wynoszą :- 150 zł mc (1 godzina zajęć / tydzień) , –  200 zł / mc (2 

godziny zajęć /  tydzień) , – 240 zł / mc (3 godziny zajęć / tydzień), - 290 zł / mc ( 4 godziny i 

więcej /tydzień ) - 350 zł / mc ( indywidualne rozpisywanie treningów dla grupy masters )  

13. Przewiduje się zniżki dla drugiego dziecka - 15 zł , dla trzeciego dziecka 30 zł , dla czwartego 

50 zł 

14. Opłata wnoszona jest z góry do 10-tego danego miesiąca (decyduje data przelewu 

bankowego). Brak zapłaty skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika do zajeć do czasu 

uregulowania zaległości.  

15. Nie przewiduje się ̨zwrotu kosztów za nieobecności. Dopuszczalna jest możliwość odrobienia 

1 zajęć na miesiąc po uprzednim zgłoszeniu poprzez system na 24 godziny przed zajęciami .  

16. Za wysokie osiągnięcia sportowe możliwe jest obniżenie lub zwolnienie z opłat za zajęcia na 

czas określony  przez Zarząd Klubu; Przewiduje się następujące opłaty za osiągnięcia 

sportowe (decyzja zarządu w każdym roku szkolnym): 



 Medal Mistrzostw Polski – opłata 0 zł / m-c, 

 Finał A Mistrzostw Polski – opłata 50 zł / m-c, 

 Finał B Mistrzostw Polski – opłata 100 zł / m-c, 

 Powołanie do Kadry Wojewódzkiej – 200 zł / m-c  

Zniżka przepada, gdy zawodnik realizuje mniej niż 75% zadanych w danym miesiacu 

treningów. 

17.  Płatności dokonuje się ̨ na wskazany rachunek bankowy – 44 1140 2004 0000 3602 7706 

6488 

Tytuł przelewu –składka członkowska za miesiąc ….., nazwisko i imię ̨ uczestnika 

18. W przypadku naruszenia terminu płatności Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia 

odsetek w  wysokości ustawowej za każdy dzień́.  

19. Zajęcia odbywają się w trybie 4 okresowym uwzględniającym przerwy wynikające z 

kalendarza roku szkolnego. I okres do 31.12.2022, II okres do 31.03.2023, III okres do 

23.06.2023 i IV okres do 10.09.2023.  

Rozpoczęcie zajęć: 12.09.2022 

Uczestnictwo w zajęciach w danym miesiącu (choćby jednokrotne) obliguje do zapłaty za cały 

miesiąc. 

20. Każdy uczestnik może zrezygnować z zajęć składając wypowiedzenie na koniec okresu. Osoba 

taka  zobowiązana jest dokonać ́wszelkich rozliczeń́ finansowych na rzecz organizatora zajęć.  

21. Opłata stałych składek członkowskich upoważnia do zniżek i rabatów dla członków 

Stowarzyszenia  Sportowego Swim Tri Rzeszów .  

22.  Rezygnacja z członkostwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

23. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 


