
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ SPORTU  ''URWIS'' 

 

 

 

1. Zajęcia  Akademii Sportu " URWIS" odbywać  się będą w Centrum Sportowo-

Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 31 w Lublinie, w Szkole 

Podstawowej nr 16 przy ulicy Poturzyńskiej, Szkole Podstawowej nr 23. 

2. Na zajęcia należy przybyć 10 - 15 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, 

następnie punktualnie zgłosić się do instruktora lub trenera AS "URWIS". Jeżeli 

występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby 

natychmiast zgłosić instruktorowi i/lub ratownikowi.  

3. AS "URWIS" nie umożliwia jakiejkolwiek formy "odrabiania" zajęć za wyjątkiem 

sytuacji, gdy w innej grupie treningowej będzie niepełna frekwencja. 

4. Na pływalni obowiązuje absolutny zakaz:  

a. spożywania alkoholu, palenia papierosów (lub innych używek)  

b. biegania  

c. wnoszenia opakowań szklanych  

d. wynoszenia i przywłaszczania sprzętu sportowo - rekreacyjnego  

e. przebywania w innym obuwiu niż czyste klapki pływackie. 

5. Przed i po zajęciach w AS "URWIS"  odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą 

rodzice (opiekunowie).  

6. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do instruktorów Akademii lub do 

ratowników przebywających na pływalni. 

7. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wykupieniu karnetu będącego wejściówką na 

zajęcia. 

8. Opłaty winny być uiszczane do 01 każdego miesiąca (za miesiąc z góry). Po 

zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy karnet, który odbierają Państwo u instruktorów na 

pierwszych zajęciach. 



9. AS "URWIS" zobowiązuje uczestników zajęć do zapoznania się oraz do przestrzegania 

regulaminu zajęć sportowych na obiektach oraz regulaminu pływalni przy ul. Głębokiej 

31 w Lublinie. 

10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione. 

11. Przed wejściem do wody adepci AS "URWIS" zobowiązani są do skorzystania z natrysku. 

12. Podopieczni AS "URWIS" zobowiązani są do posiadania czepka w trakcie zajęć. 

13. Zabronione jest korzystanie ze zjeżdżalni i hydromasaży.  

14. Na terenie pływalni (basen i szatnie) można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym 

(czyste klapki). Na salach sportowych obowiązuje obuwie sportowe. 

15. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia. 

16. Za rzeczy pozostawione w szatni AS "URWIS" nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Rzeczy wartościowe można zdeponować u prowadzących zajęcia. 

18. Osoby biorące udział w zajęciach muszą być zdrowe i nie mogą mieć przeciwwskazań do 

uczestnictwa w proponowanych zajęciach.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych. 

20. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia 

uczestników na zajęcia. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

 


