
  

Elbląska Szkółka Żeglarska 

Jachtklub Elbląg 

Regulamin 

§ 1 

Elbląska Szkółka Żeglarska 

1. Elbląska Szkółka Żeglarska – Jachtklub Elbląg, zwana dalej Szkółką, jest prowadzona przez 

„Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg”, zwane dalej Jachtklubem, z siedzibą w Elblągu przy ulicy 

Radomskiej 29. 

2. Szkółka funkcjonuje pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg. 

3. Szkółkę organizacyjnie wspiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Szkoła 

Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu. 

§ 2 

Uczestnictwo w Szkółce 

1. W zajęciach organizowanych przez Szkółkę mogą brać udział tylko dzieci, których rodzice lub 

opiekunowie prawni dostarczyli Deklarację Członkowską wraz z Kartą Uczestnika . 

2. W zajęciach Szkółki mogą uczestniczyć dzieci od 9 roku życia. W uzasadnionych przypadkach 
zespół trenerski może podjąć decyzję o przyjęciu do Szkółki młodszego dziecka. Kryteria takiej 

decyzji należą do zespołu trenerskiego. 

§ 3 

Opłaty 

1. Za uczestnictwo dziecka w zajęciach Szkółki rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są 

do comiesięcznego opłacania składki członkowskiej, płatnej do 10 dnia miesiąca na rachunek 
bankowy lub w kasie Jachtklubu. 

2. Brak wpłat w wyznaczonym terminie będzie skutkował utratą miejsca dziecka w Szkółce. 

3. Dzieci biorące udział w Szkółce podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu NNW. Jachtklub 

zawrze stosowną umowę ubezpieczenia, a roczną składkę ubezpieczeniową każdego z dzieci 

pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni. 

4. Uczestnictwo w regatach, szkoleniach wyjazdowych oraz obozach jest dodatkowo płatne. W 
przypadku ich organizacji przez Szkółkę rodzice lub opiekunowie prawni będą oddzielnie 

zawiadamiani o takich opłatach i będą obowiązani uiścić je w wyznaczonym terminie. Brak 

opłaty będzie równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania dziecka z takiej dodatkowej 

oferty. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkółce w trakcie trwania szkolenia, wniesione 
opłaty nie podlegają zwrotowi. 

6. Osoby, które w terminie nie wpłacą wymaganej składki lub opłaty dodatkowej, nie zostaną 

dopuszczone do zajęć. 



7. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do pokrycia ewentualnych szkód 

wyrządzonych przez dziecko podczas zajęć. 

8. Jachtklub nie ubezpiecza uczestników od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 4 

 

Sprzęt 

1. Jachtklub zapewnia każdemu z uczestników szkolenia: opiekę zespołu trenerskiego podczas 

zajęć, przygotowaną do żeglugi łódź żaglową klasy Optymist, kamizelkę asekuracyjną oraz 
kurtkę typu kangurka. 

2. Każdy uczestnik szkolenia i jego rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o 

mienie Jachtklubu oraz jego dobre imię, zarówno na terenie obiektów sportowych, w których 

odbywają się zajęcia, jak i poza nimi. 

§ 5 

Rodzice i opiekunowie prawni 

1. W zajęciach uczestniczą same dzieci bez rodziców i opiekunów prawnych, którzy mogą 

pozostać jedynie na pierwszych zajęciach po zapisaniu dziecka do Szkółki. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą podważać autorytetu zespołu trenerskiego, 

zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszelkimi problemami i wątpliwościami 

powinni zgłosić się indywidualnie do trenera lub Zarządu Jachtklubu. 

3. Trenerzy i Zarząd Jachtklubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc i zawsze są 
do dyspozycji rodziców i opiekunów prawnych uczestników szkolenia. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników są zobowiązani do podawania zespołowi 

trenerskiemu aktualnych informacji o stanie zdrowia uczestnika szkolenia oraz o jego 

predyspozycjach. 

§ 6 

Przywożenie i odbiór z zajęć 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są we własnym zakresie dostarczyć dziecko na 

zajęcia oraz odebrać je o wyznaczonej porze. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników szkolenia są zobowiązani do przywożenia 

swojego dziecka w wyznaczonym czasie, bezpośrednio do trenera. 

3. Z chwilą pozostawienia dziecka trenerowi rodzice lub opiekunowie prawni podpisują listę 
obecności, co jest dowodem pozostawienia dziecka pod opieką trenera. 

4. Odbiór dziecka należy zgłosić trenerowi. 

5. Odbiór dziecka rodzice lub opiekunowie prawni potwierdzają podpisem na liście obecności. 

6. Dziecko z zajęć mogą odebrać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni, bądź osoby 

wskazane imiennie w karcie uczestnika. 

7. Jeśli dziecko ma zostać odebrane przez osobę nie wymienioną w Karcie uczestnika, niezbędne 

jest upoważnienie potwierdzone podpisem rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczone przez 

nich osobiście zespołowi trenerskiemu. 



8. Za opóźnienie w odebraniu dziecka z zajęć ponad 30 minut po wyznaczonym czasie pobierana 

jest opłata w wysokości równej składce miesięcznej za udział w zajęciach. 

§ 7 

Zajęcia 

1. Zajęcia w Szkółce prowadzone są cały rok. 

2. Typ i formę zajęć określa zespół trenerski. 

3. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu dla każdej grupy. 

4. Dni i godziny zajęć ustalane są przez zespół trenerski. 

5. Zespół trenerski ma prawo odwołać zajęcia jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na ich 
przeprowadzenie, lub będą wpływać na bezpieczeństwo uczestników. Zaległe godziny zajęć 

odbędą się w innym umówionym czasie, bądź zostaną zastąpione innymi zajęciami. 

§ 8 

Obowiązki uczestnika szkolenia 

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania poleceń zespołu trenerskiego 
dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i 

zadań. 

2. Uczestnik powinien posiadać ubiór zmienny, dostosowany formy zajęć i panujących 

warunków atmosferycznych, nakrycie głowy oraz przekąski i picie. 

3. Obowiązkiem uczestnika szkolenia jest informowanie trenera przed przystąpieniem do 

wykonywania ćwiczeń i zadań o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, 
pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających ich wykonanie. 

4. Stawienie się dziecka na zajęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez rodziców lub 

opiekunów prawnych braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia trenera o uszkodzeniu 

sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do Jachtklubu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z 
jego przeznaczeniem oraz tylko w trakcie prowadzonych zająć Szkółki. 

7. Uczestnik, niezależnie od stopnia zaawansowania, ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach na 

wodzie lub na terenie przystani w kamizelce asekuracyjnej. Jachtklub nie ponosi 

odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez uczestnika 

kamizelki asekuracyjnej w trakcie szkolenia. 

8. Uczestnik zajęć na wodzie powinien posiadać podstawowe umiejętności pływackie. W razie ich 

braku należy zgłosić ten fakt zespołowi trenerskiemu prowadzącemu zajęcia. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Rodzice i opiekunowie prawni akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na 
wykorzystywanie przez Szkółkę wizerunku dzieci, utrwalonego w dowolnej formie, w celach 

związanych z promocją Szkółki. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku 

poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i 



materiałach promocyjnych Szkółki. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych 

materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, 

publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest 
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest 

nieodpłatnie. 

2. Jachtklub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki poza szatnią, w 

tym za rzeczy wartościowe niepozostawione trenerowi do przechowania. 

3. Uczestnicy zajęć Szkółki obowiązani są do przestrzegania Regulaminów obiektów, na których 

odbywają się zajęcia, niniejszego Regulaminu, Zasad Ogólnych uczestnictwa w zajęciach oraz 
Zasad Bezpieczeństwa na Wodzie. 

4. Nieprzestrzeganie zasad i regulaminów będzie skutkować wykreśleniem dziecka z listy 

uczestników zajęć w Szkółce. 

5. Jachtklub nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z 

uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń i zadań sportowych przeprowadzanych zgodnie z 
wszelkimi zasadami sportowymi. 

6. Zabrania się przystępowania do zajęć, zarówno w wodzie jak i na lądzie, przez uczestnika 

znajdującego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka. 

7. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich 

spowodowane przez uczestnika będącego po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, ale 

również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwego wykonywania przez 
uczestnika szkolenia zleconych przez trenera ćwiczeń i zadań, odpowiada wyłącznie uczestnik 

oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 13 września 2019 roku. 

 

Zarząd „Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg” 

Elbląg, dnia 13 września 2019 roku. 



Zasady Ogólne 

uczestnictwa w zajęciach 

dla uczestników Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej 

1. Słuchamy poleceń trenera i posłusznie je wykonujemy. 

2. Szanujemy sprzęt, z którego korzystamy. 

3. Słuchamy siebie nawzajem i pomagamy sobie wzajemnie. 

4. Nie używamy przemocy i nie przeklinamy. 

5. Jeżeli źle się czujemy, zgłaszamy to natychmiast trenerowi. 

6. Kiedy widzimy, że komuś dzieje się krzywda od razu zgłaszamy to trenerowi. 

7. Przed ruszeniem cudzej rzeczy pytamy o zgodę właściciela. 

8. Trzymamy się w grupie, jeżeli chcemy się odłączyć pytamy o zgodę trenera. 

9. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. 

10. Ubieramy się odpowiednio do pogody i rodzaju zajęć. 

11. Jeżeli ktoś musi wyjść wcześniej z zajęć informuje o tym instruktora jeszcze przed 
rozpoczęciem zajęć. 

12. Jeżeli wiemy, że nie będzie nas na przyszłych zajęciach to mówimy o tym trenerowi. 

13. Jeżeli po zajęciach odbierać będzie nas ktoś inny niż rodzice, opiekun prawny, informujemy 

o tym trenera. 

14. Jedzenie spożywamy w przerwie. Przed jedzeniem myjemy ręce. 

15. Staramy się być samodzielni. W razie potrzeby o pomoc prosimy trenera i innych kolegów z 
grupy. 

16. Pilnujemy porządku wokół siebie. 

17. Szanujemy środowisko. Śmieci wyrzucamy do kosza. 

 

Zasady Bezpieczeństwa na Wodzie 

dla uczestników Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej 

1. Na nabrzeżu, na pomostach i wchodząc na jacht mamy na sobie kamizelki asekuracyjne. 

Możemy je zdjąć tylko za zgodą trenera. 

2. Do wody wchodzimy tylko za zgodą trenera i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Bezwarunkowo słuchamy poleceń trenera. 

4. W przypadku wywrotki bądź wpadnięcia do wody od razu informujemy trenera. 



5. W marinie obowiązuje zakaz kąpieli. 

6. Nie polewamy się nawzajem wodą bez zgody trenera. 

7. Uważamy na inne jachty i statki pływające, szczególnie te, którym musimy ustępować 
pierwszeństwa. Unikamy kolizji. 

8. Nie przeszkadzamy ścigającym się jachtom. 

9. Gdy coś nam się dzieje jak najszybciej zgłaszamy to trenerowi. 

10. Zawsze ubieramy się stosowanie do warunków pogodowych. 

11. Nie zabieramy ze sobą na wodę cennych przedmiotów i telefonów komórkowych. 

12. Nie zanieczyszczamy zbiornika wodnego, na którym przebywamy. 

 


