REGULAMIN PROGAMU
ZAJĘCIA RATOWNICZE
Realizacja programu zajęć ratowniczych odbywa się zgodnie z harmonogramem od 1
lutego 2014 r. do 27.06.2014 roku. W ramach programu zorganizowane będą zajęcia
dla dwóch grup ćwiczących. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w
następujących terminach:
Grupa 1 – czwartek 19:30 – 20:00
Grupa 2 – czwartek 20:00 – 21:00
1. Uczestnikami programu mogą być członkowie Drużyny Ratowniczej Wilanów w
wieku od 12-25 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 zakwalifikowanie po zaliczeniu testu z umiejętności pływackich,
 podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach,
 podpisanie oświadczenia o objęciu standardową kontrolą lekarską i
niezdiagnozowanych żadnych dolegliwościach (chorób) mogących ograniczyć
czynny udział uczestnika w zajęciach;
 posiadanie indywidualnego ubezpieczenia NW (od Nieszczęśliwych Wypadków);
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Adama
Choromańskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 wyrażenie zgody na nieodwołanie i nieodpłatne prawo wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem, uczestnika w zajęciach ratowniczych bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji zajęć,
 okazywanie (na żądanie) karnetu uprawniających do udziału w zajęciach,
 pisemna akceptacja regulaminu obiektu i regulaminu programu,
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do udziału w odpracowaniu godzin społecznych na
rzecz drużyny ratowniczej i polepszeniu bezpieczeństwa wodnego w Dzielnicy
Wilanów.
4. Osoby biorące udział w programie odpowiadają finansowo za szkody spowodowane
na obiekcie (uszkodzenie mienia, zanieczyszczenia wody itp.).
5. Instruktor prowadzący ma prawo wykreślić z listy uczestników zajęć osoby, które:
 świadomie zataiły swój zły stan zdrowia,
 świadomie nie stosują się do regulaminu programu lub regulaminu obiektu,
 nie wykonują poleceń osób nadzorujących zajęcia lub wykonują je w sposób
niebezpieczny dla zdrowia,
 nie uczestniczyły w dwóch zajęciach nie zgłaszając swojej nieobecności do
Instruktora prowadzącego zajęcia.
6. Uczestnicy zajęć mogą wejść do przebieralni 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
Wejście na płytę pływalni dozwolone jest nie wcześniej niż na pięć minut przed
rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy bezzwłocznie opuszczają
płytę pływalni (niedopuszczalne jest pozostanie po zajęciach i przebywanie na
płycie pływalni). Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do
dokładnego umycia całego ciała mydłem.
7. Brak możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
8. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom koordynatora
zajęć, instruktora prowadzącego, ratownika.

