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Regulamin Szkółki Żeglarskiej Klubu Sportowego „Spójnia – Warszawa” 
 
 
 

1. Obowiązkiem rodzica uczestnika zajęć jest wpłacanie do 5 dnia każdego miesiąca opłaty sportowej.  
Nowi uczestnicy opłaty dokonują po pierwszych zajęciach. 
W przypadku dokonania opłaty po terminie konieczne jest okazanie potwierdzenia przelewu 
instruktorowi grupy. Uczestnicy, którzy do 5 dnia  miesiąca nie mają uiszczonej opłaty miesięcznej, 
zostają zawieszeni a na ich miejsce może wejść osoba z listy rezerwowych. 
Opłata obowiązuje za cały miesiąc, bez względu na to czy dziecko jest obecne na zajęciach 
 
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są poinformować instruktora o nieobecności dziecka na 
zajęciach, najwcześniej jak to możliwe.  
 
3. Rodzice zobowiązują się we własnym zakresie dostarczyć dziecko na zajęcia oraz odebrać je o 
wyznaczonej porze. 

 
 4. Obowiązkowe jest posiadanie odpowiedniego stroju na zajęcia.  

 
5. W zajęciach uczestniczą same dzieci, bez rodziców. 

 
6. Prawni opiekunowie są zobowiązani do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez 
dziecko podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa”.  
 
7. Wymagane jest przestrzeganie Zasad Ogólnych oraz Zasad Bezpieczeństwa na Wodzie. Rodzice są 
zobowiązani przedstawić dziecku zasady ogóle oraz zasady bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie zasad 
może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć w szkółce żeglarskiej. 

 
8. Zajęcia szkółki żeglarskiej odbywają się na lądzie i wodzie w zależności od warunków 
atmosferycznych. Decyzje o formie zajęć podejmuję każdorazowo trener prowadzący zajęcia.  
 
9. Rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani do przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego o 
braku przeciwskazań do udziału dziecka w zajęciach żeglarskich.  
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Zasady Ogólne 
 

 
1. Słuchamy poleceń instruktora i posłusznie je wykonujemy.  
2. Szanujemy sprzęt z którego korzystamy.  
3. Słuchamy siebie nawzajem i pomagamy sobie nawzajem. 
4. Nie używamy przemocy i nie przeklinamy. 
5. Jeżeli źle się czujemy, zgłaszamy to natychmiast instruktorowi.  
6. Kiedy widzimy, że komuś dzieje się krzywda od razu zgłaszamy to instruktorowi.  
7. Przed ruszeniem cudzej rzeczy pytamy o zgodę właściciela. 
8. Trzymamy się w grupie, jeżeli chcemy się odłączyć pytamy o zgodę instruktora.  
9. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.  
10. Ubieramy się odpowiednio do pogody i rodzaju zajęć.  
11. Jeżeli ktoś musi wyjść wcześniej z zajęć informuje o tym instruktora jeszcze przed rozpoczęciem 
zajęć.  
12. Jeżeli wiemy, że nie będzie nas na przyszłych zajęciach to mówimy o tym instruktorowi. 13. Jeżeli 
po zajęciach odbierać będzie nas ktoś inny niż rodzice, opiekun prawny, informujemy o tym 
instruktora.  
14. Jedzenie spożywamy w przerwie. Przed jedzeniem myjemy ręce.  
15. Staramy się być samodzielni. W razie potrzeby o pomoc prosimy instruktora i innych kolegów z 
grupy.  
16. Pilnujemy porządku wokół siebie. 
17. Szanujemy środowisko. Śmieci wyrzucamy do kosza.  

 
 
 

Zasady Bezpieczeństwa na Wodzie 
 
 1. Na nabrzeżu, na pomostach i wchodząc na jacht mamy na sobie kamizelkę asekuracyjną, możemy 
je zdjąć tylko za zgodą instruktora. 
2. Do wody wchodzimy tylko za zgodą instruktora i w miejscach do tego wyznaczonych. 
3. W porcie obowiązuje zakaz kąpieli.  
4. Nie polewamy się nawzajem wodą bez zgody instruktora.  
5. Uważamy na inne jachty pływające, szczególnie te, którym musimy ustępować pierwszeństwa. 
Unikamy kolizji.  
6. Nie przeszkadzamy ścigającym się łódkom. (Nie wpływamy „w trasę”) 
7. Gdy coś nam się dzieje jak najszybciej zgłaszamy to instruktorowi. 
8. Zawsze ubieramy się stosowanie do warunków pogodowych. 
9. Nie zabieramy ze sobą na wodę cennych przedmiotów 
10. Nie zanieczyszczamy zbiornika wodnego, na którym przebywamy 

  
 
 
 

 


