
REGULAMIN ZAJĘĆ „NAUKA PŁYWANIA Z MOSIR ŁOMŻA” 
w okresie 10 - 28 maja 2021 

 
 

Nauka Pływania z MOSiR Łomża” to cykl 15 lub 9 zajęć z podstaw pływania  

z elementami rekreacyjnymi. Zajęcia odbywają w okresie 10 - 28 maja 2021    

w ustalonych godzinach. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych 

instruktorów pływania. Podczas trwania „Nauki Pływania” na terenie niecki 

basenowej, oprócz instruktorów pływania, przebywać będą także ratownicy. 

 
 

CEL 

1. Popularyzacja pływania. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

3. Integracja dzieci poprzez zajęcia w wodzie. 

 

ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża 

 

MIEJSCE I TERMIN 

1. Park Wodny ul. Wyszyńskiego 15, 18-400 Łomża. 

2. Zajęcia w terminie: 10.05.2021 – 28.05.2021r. 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia uczestników telefoniczne w recepcji Parku Wodnego. 

2. W zajęciach prowadzonych przez Organizatora uczestniczyć mogą dzieci w wieku 

7-12 lat. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa, 

podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego. Formularz dostępny jest  

do pobrania na stronie www.mosir.lomza.pl oraz w recepcji Parku Wodnego. 

4. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu 

oraz dostosowywania się do poleceń prowadzących. 

 

OPŁATA: 

1. Zajęcia „Nauki Pływania” są bezpłatne. 



2. Uczestnik ponosi wyłącznie koszt wejścia na basen wg. standardowego cennika – 

wejścia ulgowe. Koszt 15 wejść ulgowych wynosi  90 zł lub 9 wejść  - 72 zł  (opłata 

ponoszona jest przed zajęciami w recepcji Parku Wodnego). 

 

PROGRAM: 

1. Na teren obiektu uczestnik zajęć „Nauki Pływania” wchodzi bez rodzica. Opiekę 

przejmuje instruktor prowadzący zajęcia. 

2. Sprawdzenie listy obecności i wydanie pasków (przy recepcji obiektu). 

3. Przejście do szatni, przygotowanie się do uczestnictwa w zajęciach (przebranie się 

w odpowiedni strój kąpielowy, umycie całego ciała pod prysznicem). 

4. Zbiórka na niecce. Sprawdzenie obecności i gotowości uczestników do udziału  

w zajęciach oraz zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa. 

5. Przejście w wyznaczone miejsce, w którym będą się odbywać zajęcia nauki 

pływania. 

6. Po zajęciach przejście wszystkich uczestników do szatni (umycie całego ciała  

po prysznicem, przebranie się). 

7. Wyjście z szatni i zdanie pasków 

8. Przekazanie uczestników pod opiekę rodziców. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszyscy uczestnicy „Nauki Pływania” zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu obiektu oraz stosowania się do poleceń instruktorów, ratowników  

i innych pracowników obiektu. 

2. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować  

o tym instruktora prowadzącego, ratownika lub innego pracownika obiektu. 

3. W przypadku chęci skorzystania z toalety należy najpierw zgłosić to instruktorowi 

prowadzącemu. 

4. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. O sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 


