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• Nie naruszając postanowień statutu UKS „KAPRY AREMIX PRUSZKÓW”, 
przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej klubu następuje po pozytywnym zaliczeniu 
sprawdzianu umiejętności pływackich oraz po wypełnieniu i złożeniu u trenera: 

 

a) karty rejestracyjnej uczestnika, 
b) ważnych badań lekarskich sportowych 
 

• Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej UKS „KAPRY ARMEXIM PRUSZKÓW” 
wiąże się z wnoszeniem regularnych rat/składek członkowskich, o których mowa w 
regulaminie. 

O rezygnacji z członkostwa w sekcji pływackiej UKS „KAPRY ARMEXIM 
PRUSZKÓW” rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu 
na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
dziecko nie będzie już członkiem sekcji. 
 

• Zajęcia z  pływania prowadzone są od połowy września 2016r. do końca 
czerwca 2017r. Według harmonogramu dla każdej z klas. Zajęcia rozpoczynają się od 
19.09.2016 

 

• Organizatorem zajęć w klasach 1-3 jest klub sportowy UKS KAPRY ARMEXIM 
PRUSZKÓW 

 

• Zajęcia prowadzone przez klub są odpłatne w formie składki 
członkowskiej, która jest niezależna od ilości odbytych zajęć oraz frekwencji 
dziecka na zajęciach. 

 

Składka członkowska ustalana jest co roku przez Zarząd Klubu we wrześniu. 
 

. 
 

Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać na konto lub u trenerów. 
Na stronie internetowwej www.uks-kapry.pl znajduje się link do nr konta. 

Każda z grup ma swoje indywidualne konto. 
 
 
 

z dopiskiem: Opłata za zajęcia nauki pływania w SP6 za: Imię, Nazwisko 
dziecka, klasa, miesiąc lub rata 

 
 
 

• Opłata za zajęcia zawiera: 
 

- Wejście na basen 

http://www.uks-kapry.pl/


- Prowadzenie zajęć przez trenerów 
- Przyprowadzenie i odprowadzenie dzieci ze szkoły na pływalnie 
 

• W przypadku kontuzji czy choroby trwającej dłużej niż miesiąc 
(udokumentowanej przez lekarza) opłata klubowa może zostać obniżona po 
wcześniejszym ustaleniu z trenerem i Zarządem klubu. 

 

• W przypadku zaległości finansowych wobec sekcji, dziecko może zostać 
ZAWIESZONE W PRAWACH UCZESTNIKA co wiązać się będzie z nie wpuszczeniem 
na zajęcia treningowe, a w szczególnych przypadkach skreśleniem z listy uczestników 
klubu. 

 

• Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń trenerów oraz do 
kulturalnego zachowania się w trakcie przejścia na basen, jak i trwania zajęć w wodzie. 

 

• Rodzice proszeni są o nie wchodzenie na nieckę basenu w celu kontaktu z 
trenerami. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać przed lub po treningu przy kasach 
pływalni. 

 

• W przypadku odbierania dziecka po zajęciach pływania przez osobę trzecią, 
należy dostarczyć pisemną zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych. 

 
 

Wszystkich uczestników i rodziców zapraszamy na stronę klubową 

www.uks-anprel.pl 
www.uks-kapry.pl 
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