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Regulamin Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin 

§1  

1. Zajęcia organizowane są przez Akademię Mistrzów AZS UMCS Lublin prowadzoną przez Klub 

Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie z siedzibą na ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin. 

§2  

1. Cele Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin: 

a) nabycie podstawowych umiejętności pływackich oraz doskonalenie ich, 

b) wzrost bezpieczeństwa uczestników, poprzez zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych, 

c) poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, 

d) zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez naukę pływania, stwarzając 

tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, 

e) upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości 

niesione przez kulturę fizyczną i sport, 

f) profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 

g) zapobieganie zjawiskom patologii społecznych. 

§3  

1. Zajęcia w Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin prowadzone są dla dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych i odbywają się w jednostkach 45-minutowych. 

2. Kurs w Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin można realizować w grupie lub jako zajęcia 

indywidualne. 

3. Zajęcia odbywają się w dwóch cyklach semestralnych: semestr zimowy oraz letni. Zapisy na 

poszczególne kursy odbywają się w oddzielnych terminach. 

4. Kurs na zajęcia w grupie można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile miejsca w grupie na to 

pozwalają. 

5. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz poziom zaawansowania. Akademia 

Mistrzów AZS UMCS Lublin zastrzega sobie prawo do reorganizacji składu osobowego grup ze 

względu na umiejętności pływackie uczestników, liczbę osób czy rodzaj basenu, na którym 

odbywają się zajęcia. 

6. Uczestnicy kursu zobowiązani są przybyć na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem, 

przygotować się do zajęć, a następnie w terminie w jakim powinny rozpocząć się zajęcia - zgłosić 

gotowość do podjęcia zajęć u Instruktora. 
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7. Za bezpieczeństwo ćwiczących w basenie odpowiedzialny jest Instruktor prowadzący zajęcia.  

W pomieszczeniach pływalni, na której odbywają się zajęcia, za właściwe zachowanie, porządek 

i bezpieczeństwo odpowiedzialni są uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletnich uczestników 

zajęć - rodzice lub opiekunowie prawni. 

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

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń 

instruktora oraz ratownika. 

10. Akademia Mistrzów AZS UMCS Lublin nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na 

terenie pływalni.. 

§4  

1. Każdy Uczestnik lub rodzic małoletniego Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zobowiązuje 

się, że stan jego zdrowia umożliwia podjęcie aktywności fizycznej jaka jest podejmowana podczas 

zajęć. 

2. Uczestnik kursu, a w przypadku małoletniego uczestnika kursu - rodzic lub opiekun prawny 

przyjmuje do wiadomości, że udział w kursie wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz oświadcza, że 

ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w kursie. 

3. Uczestnik kursu, który swoim niewłaściwym zachowaniem lub nieprzestrzeganiem postanowień 

regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie 

zajęć, może zostać z nich wyproszony. W przypadku małoletniego uczestnika kursu powiadamia 

się niezwłocznie rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem pierwszych zajęć ma obowiązek wyrobienia legitymacji 

AZS/ISIC-AZS/ITIC-AZS lub przedłużenia członkostwa. Legitymacja jest ważna od dnia wniesienia 

opłaty do 30 września. 

5. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zajęć Akademii Mistrzów AZS 

UMCS Lublin, a także regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia dostępnego na 

www.akademiamistrzow.azs.umcs.pl/regulaminy .  

6. Uczestnik kursu powinien posiadać:  

1) strój kąpielowy,  

2) czepek, okularki,  

3) klapki,  

4) ręcznik lub szlafrok (dobrowolnie). 
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§5  

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wniesieniu opłaty za kurs, która jest uiszczana 

jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w kwocie i na zasadach określonych na 

stronie: (podać stronę). Rozłożenie opłaty za kurs na raty jest możliwe po wcześniejszym 

skontaktowaniu się i ustaleniu harmonogramu płatności z Akademią Mistrzów AZS UMCS Lublin: 

(podać e-mail) Opłata za kurs nie jest zwracana za nieobecności na zajęciach. Nieobecność 

zgłoszoną min. 1 dzień przed odbyciem zajęć można odrobić po uwzględnieniu terminu  

z Koordynatorem Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin. Nieobecności nie można odrabiać  

w kolejnym semestrze. 

2. W przypadku rezygnacji z kursu, opłata za kurs  jest zwracana, w wysokości liczonej od momentu 

złożenia oświadczenia o rezygnacji z kursu i przy uwzględnieniu liczby zajęć jakie pozostały do 

przeprowadzenia w ramach kursu.  

§6  

1. Akademia Mistrzów AZS UMCS Lublin zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od 

niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat  

w przypadku zmniejszenia ilości uczestników w grupie. 

2. W przypadku nieprzestrzegania zapisów regulaminu Akademia Mistrzów AZS UMCS Lublin 

zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu. 

 


