
REGULAMIN 

Grupy Ratownictwa Sportowego 

Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

  

 

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  prowadzi zajęcia ratownictwa 

sportowego na pływalni SOSiR w Słupsku 

  

§ 1. 

Cele, zadania, formy działania. 

1. Planowanie i organizowanie zajęć z zakresu sportowego ratownictwa wodnego 

2. Przygotowanie do współzawodnictwa w imprezach sportowych organizowanych na 

obszarze działania stowarzyszenia i poza nim. 

3. Organizowanie członkom grupy różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. 

 

§ 2. 

Uczestnictwo w Grupie Ratownictwa Sportowego 

 

1. Uczestnik Grupy:  

 zobowiązany jest do dostarczenia zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach 

(załącznik nr 1 do regulaminu) 

 musi posiadać minimum stopień Młodszego Ratownika WOPR (ukończony 

I etap szkolenia ratowników wodnych) 

 być członkiem Słupskiego WOPR oraz posiadać opłaconą składkę 

członkowską na bieżący rok kalendarzowy 

 

§ 3. 

Opłaty i zasady finansowania zajęć. 

 

1. Grupa Ratownictwa sportowego może być finansowana przez: 

 rodziców, których dzieci są zawodnikami członkami grupy (opłata za 

uczestnictwo w zajęciach), 

 dotacje Urzędu Miasta , 

 prywatne osoby i firmy (sponsorów), 

2. Miesięczna opłata za udział w zajęciach ustalana jest przez  biuro Słupskiego WOPR 

na podstawie liczby zajęć oraz liczebności grupy w danym miesiącu. 

3. Wysokość opłaty na kolejny miesiąc kalendarzowy ustalana jest do końca bieżącego 

miesiąca 

4. Nieobecność uczestnika na zajęciach, nie upoważnia do pomniejszenia opłaty za 

zajęcia. 



5. Opłatę za uczestnictwo należy uiszczać z góry, najpóźniej do dnia 5 każdego miesiąca. 

Wpłaty należy dokonywać w biurze Słupskiego WOPR lub na rachunek bankowy 

stowarzyszenia. 

6. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona w formie pisemnej do biura Słupskiego 

WOPR i skutkuje na koniec miesiąca, w którym zgłoszenie zostało przyjęte. 

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki członka grupy ratownictwa sportowego. 

 

1. W zależności od sytuacji finansowej stowarzyszenia zawodnik ma prawo do: 

 bezpłatnego wejścia na pływalnię na czas treningu, 

 dofinansowania do opłat startowych, wyjazdów na zawody, sprzętu 

sportowego, 

2. Zawodnik Grupy Ratownictwa Sportowego Słupskiego WOPR zobowiązany jest do: 

 przestrzegania regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania 

się na pływalni, 

 punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem  

 bezzwłocznego opuszczenia niecki pływalni po zakończeniu treningu, 

 kulturalnego zachowania się na niecce basenu oraz po za nią (dotyczy innych 

pomieszczeń na pływalni) oraz na zawodach sportowych i względem innych 

członków grupy 

 wykonywania poleceń wydanych przez trenera, 

 informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy itd.), 

 poinformowania o każdorazowym opuszczeniu niecki basenu (wyjście do 

łazienki, szatni), 

 posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju, zgodnie z regulaminem 

pływalni i zaleceniami instruktora 

 godnego reprezentowania Słupskiego WOPR na zewnątrz, 

3. Rodzice uczestników są zobowiązani do: 

 regularnego wpłacania składki członkowskiej (w terminie do 5 dnia każdego 

 informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu (np. 

z powodu choroby) 

 kontrolowania zachowania zawodnika   

 zapewnienia bezpieczeństwa w drodze na i z treningu 

4. Przed treningiem oraz po jego zakończeniu odpowiedzialność za niepełnoletnich 

członków grupy spoczywa na rodzicach.  

  

 

Zapoznałam (-am) się: 

 

………………………………… 

/data, podpis/ 

 


