
 

 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „H2O BOCHNIA” 

1. Użyte określenia w regulaminie mają następujące znaczenie 

 Klub- Stowarzyszenie działające pod nazwą Klub Sportowy „H2O Bochnia” 

 Zarząd- Zarząd Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 Członek- Członek Klubu Sportowego „H2O Bochnia”/ Uczestnik zajęć, który złożył 

formularz przystąpienia oraz regularnie opłaca składki członkowskie oraz klubowe 

 Składka członkowska- roczna składka wszystkich członków Klubu Sportowego 

„H2O Bochnia” 

 Składka klubowa- miesięczna składka członków Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 

2. Zakres działalności Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 Klub prowadzi szkolenia pływackie na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni 

 Klub prowadzi zajęcia nauki pływania oraz doskonalenia technik pływackich 

 W zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy „H2O Bochnia” mogą brać tylko 

członkowie klubu 

 Klub Sportowy „H2O Bochnia” prowadzi zajęcia w grupach 

 Sekcja  doskonalenia pływania 

 Sekcja sportowa 

 Zarząd podejmuje współpracę z instruktorami oraz przydziela ich do danych grup 

pływackich 

 Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje 

prowadzący zajęcia 

 Nadzór nad szkoleniem prowadzi zarząd 

 

3. Obowiązki Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 Klub ma obowiązek zapewnić uczestnikom miejsce na pływalni oraz instruktorów 

posiadających odpowiednie kwalifikacje 

 Klub zapewnia zajęcia dla sekcji doskonalenia pływania w następujących dniach 

WTOREK 15:45; ŚRODA 15:45  CZWARTEK 15:45 

 Klub zapewnia zajęcia dla sekcji sportowej w następujących dniach 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 

Godziny ustalane z wyprzedzeniem  przez kadrę trenerską.  

Prawa i obowiązki uczestnika zajęć 

Uczestnik ma prawo do: 

 Uczestniczenia w zajęciach oraz realizowania programu szkoleniowego 

 Korzystania z opieki instruktorskiej 

 Korzystania ze sprzętu Klubu Sportowego „H2O Bochnia” w trakcie zajęć 

 

 



 

Uczestnik ma obowiązek:   
 Przestrzegania statutu Klubu Sportowego „H2O Bochnia” oraz regulaminu klubu 

 Przestrzegania regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania na 

terenie pływalni oraz poza nią 

 Systematycznie uczestniczyć w zajęciach pływackich 

 Stawiać się na zajęcia punktualnie  

 Uczestniczyć w zawodach pływackich, do który został zgłoszony 

 Posiadać ze sobą sprzęt pływacki tj. czepek, okulary pływackie, strój kąpielowy 

 Systematycznie oraz terminowo opłacać składki członkowskie oraz składki klubowe 

 Poinformować osoby prowadzące zajęcia o dłuższej nieobecności  

 

4. Opłaty oraz finansowanie zajęć 

 Klub Sportowy „H2O Bochnia” nie  finansuje wstępu na pływalnię.  

Zawodnicy sekcji sportowej ponoszą opłatę zgodną z cennikiem ustalonym dla Klubu 

Sportowego . Więcej informacji dostępne  na www.basenbochnia.pl   

 Dokumentem zezwalającym na udział w zajęciach jest formularz przystąpienia 

 Wysokość składki członkowskiej- 100 zł – opłata roczna  

 Składka członkowska jest obowiązkowa dla Członków Klubu 

 Wysokość składki klubowej: 

- sekcja doskonalenia pływania- 180 zł  

- sekcja sportowa – 230 zł  

 Składka klubowa płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z  dopiskiem, za który 

miesiąc jest opłacana składka. 

 Wpłaty składki członkowskiej oraz składki klubowej należy kierować na konto 

bankowe Bank Pekao- Klub Sportowy H2O Bochnia- ul. Chodenicka 28 

numer konta - 37 1240 5208 1111 0010 9801 1693  

W tytule należy podać imię oraz nazwisko członka Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

oraz rodzaj wpłacanej składki 

 Wpłaty dotyczące punktu „Zawody Sportowe” dokonywane są w dniu imprezy 

 Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia składki 

klubowej  

 W przypadku nieobecności dłużej niż 21 dni (choroba, zdarzenia losowe) należy 

skontaktować się z Prezesem Klubu Sportowego „H2O Bochnia”.  

 

5. Zawody Sportowe 

 Klub Sportowy „H2O Bochnia” bierze udział w zawodach zgodnie z terminarzem 

zawodów ustalonym przez trenerów/ instruktorów prowadzących 

 Trenerzy/ instruktorzy prowadzący dokonują zgłoszeń na zawody oraz podejmują 

decyzje dotyczące konkurencji dla danego zawodnika 

 Zawodnicy KS „H2O Bochnia” biorący udział w zawodach posiadają uregulowaną 

przez Klub opłatę startową oraz transportową.  

http://www.basenbochnia.pl/


 

 

6. Postanowienia końcowe 

 Za uczestników zajęć po treningu odpowiadają prawni opiekunowie 

 Klub ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu 

 Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Klubu Sportowego „H2O Bochnia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


