REGULAMIN ZAJĘĆ ŻEGLARSKICH

I.OBOWIĄZKI RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
II.OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
III.REGULAMIN PRZEBYWANIA ZAWODNIKA W KLUBIE
ORAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I BAZY KLUBOWEJ UKS NAVIGO
I.Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest:
1.Dopilnowanie, aby Zawodnik - uczestnik zajęć zawsze stawiał się punktualnie na zajęcia w
wyznaczonym miejscu.
2.Dopilnować, aby Zawodnik był wyposażony w odpowiednią odzież żeglarską zgodnie z pogodą
w dniu zajęć.
3.Dopilnować, aby Zawodnik był wyposażony w sprawny rower na zajęcia rowerowe.
4.Dopilnować, aby Zawodnik był wyposażony w odpowiednią odzież ochronną, w tym kask do
poruszania się rowerem po drogach, zgodnie z pogodą w dniu zajęć.
5.Na zajęcia nie wysyłać Zawodnika, który ma jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne/emocjonalne.
6.Rodzic/opiekun prawny odpowiada za szkody wyrządzone przez małoletnich uczestników zajęć.
7.W przypadku stwierdzenia w trakcie zajęć złamania obowiązującego bezwzględnego zakazu
spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, zakazu palenia tytoniu - Zawodnik
zostaje odsunięty od zajęć i fakt ten zgłaszany jest rodzicom/prawnym opiekunom, których
obowiązkiem jest niezwłoczne odebranie Zawodnika. W przypadku ignorowania zgłoszenia
wezwane jest pogotowie i policja.
II.Obowiązki Prowadzącego zajęcia:
1.Za bezpieczeństwo zajęć na wodzie odpowiada Prowadzący zajęcia.
2.Prowadzący zajęcia decyduje czy warunki atmosferyczne umożliwiają przeprowadzenie zajęć.
3.System zabezpieczenia ratowniczego nie zwalnia prowadzącego od sprawowania ustawicznego
nadzoru nad powierzonymi mu Zawodnikami.
4.Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przedstawienia Zawodnikom zasad bezpieczeństwa na
wodzie, w Klubie, właściwego używania sprzętu oraz do przedstawienia Zawodnikom niniejszego
regulaminu.
5.Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do kontroli stanu technicznego urządzeń i sprzętu
sportowego przed każdymi zajęciami.
6.Podczas zajęć Prowadzący prowadzi stałą obserwację akwenu pod kątem bezpieczeństwa
uczestników i zagrażających warunków atmosferycznych.
7.W razie zagrożenia Prowadzący zobowiązany jest do zarządzenia natychmiastowego powrotu
jednostek i uczestników do brzegu.
8.Prowadzący zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb w sytuacjach
zagrażających życiu i zdrowiu uczestników oraz w sytuacji gdy takie zdarzenie zaistniało.

9.Pod opieką Prowadzącego zajęcia może być do 20 Zawodników w zależności od warunków
atmosferycznych i zaawansowania uczestników zajęć.
10.W trakcie zajęć praktycznych na wodzie, Zawodnicy obowiązkowo ubrani są w kamizelki
asekuracyjne – nadzór nad stosowaniem kamizelek prowadzi Prowadzący.
11.Zajęcia szkolenia żeglarskiego nie mogą odbywać się w warunkach gdy:
-temperatura powietrza jest niższa niż 5 stopni Celsjusza,
-istnieje zagrożenie wystąpienia burzy,
-są za duże fale,
-jest słaba widoczność,
-umiejętności uczestników są nieodpowiednie do warunków panujących na akwenie.
III.Obowiązki Zawodnika uczestniczącego w zajęciach żeglarskich:
1.Zawodnik ma obowiązek być wyposażony w odpowiednią do pogody w danym dniu odzież
żeglarską.
2.Wszyscy Zawodnicy zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa w Klubie.
3.Zawodnik ma obowiązek stawić się punktualnie na zajęcia w wyznaczonym miejscu.
4.Po przybyciu do Klubu należy zapiąć i zabezpieczyć rower na terenie klubu na zewnątrz lub w
hangarze.
5.Zawodnik ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek na terenie
Klubu, hangaru i szatni.
6.Zabrania się samowolnej kąpieli w morzu oraz oddalania się poza teren Klubu.
7.Należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez alejkę dla rowerów.
8.Zabrania się bezzasadnego zużywania wody w Klubie.
9.Podczas zajęć na wodzie uczestnicy muszą pływać w kamizelkach asekuracyjnych.
10.Klub i Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za rowery, sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu w Klubie.
11.Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających, palenie papierosów oraz naganne
zachowanie jest surowo zabronione.
12.Zawodnicy mają obowiązek dbać o sprzęt na którym prowadzone są zajęcia i użytkować go
zgodnie z przeznaczeniem, we właściwy sposób i z zasadami bezpieczeństwa, w razie
zauważenia awarii zgłosić ten fakt Prowadzącemu zajęcia.
13.Osprzęt wydawany jest z hangaru przez Prowadzącego przed zajęciami i powinien być
zwrócony do hangaru po zajęciach.
14.W każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy
natychmiast powiadomić Prowadzącego zajęcia.
15.W czasie zajęć Zawodnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Prowadzącego oraz
przestrzegania niniejszego regulaminu.
16.Zakazuje się samodzielnego używania narzędzi elektrycznych (można używać narzędzi na
baterię).
17.Zakazuje się samodzielnego używania niebezpiecznych substancji chemicznych (w tym
rozcieńczalników, żywic, utwardzaczy, benzyny itp. )
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