
 

 

 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ  
SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY CENTRUM ŻEGLARSKIM W SZCZECINIE 

 
 
Regulamin określa zasady uczestnictwa członków sekcji w zajęciach w Centrum Żeglarskim.  
 

1. Członkowie sekcji mają prawo i obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać 
na zajęcia zgodnie z ich harmonogramem. 

2. O planowanej nieobecności należy poinformować instruktora przed zajęciami. 
Obowiązek poinformowania o planowanej nieobecności niepełnoletniego członka 
sekcji spoczywa na jego rodzicach lub opiekunach prawnych. 

3. Podczas zajęć na  wodzie należy mieć założoną i zapiętą w odpowiedni sposób 
kamizelkę asekuracyjną. 

4. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać porządek w szatni, hangarze, na łodzi i  w 
miejscu zajęć teoretycznych oraz utrzymywać w porządku i zabezpieczać powierzony 
sprzęt (łódki, kajaki, kapoki, osprzęt, wiosła, żagle itp.), uczestnicy zajęć powinni 
zgłaszać instruktorowi wszelkie zauważone braki lub uszkodzenia sprzętu, stosować 
się do Regulaminu Przystani oraz poleceń instruktora.  

5. Niestosowanie się do Regulaminu Przystani i poleceń instruktora może skutkować 
nałożeniem kary upomnienia, która w formie pisemnej zostanie przekazana członkowi 
sekcji oraz dołączona do jego akt osobowych w Centrum Żeglarskim. Drugie 
upomnienie stanowić może podstawę do wykreślenia członka z sekcji, co wiąże się z 
utratą prawa do udziału w zajęciach i rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec 
miesiąca. W przypadku uczestników niepełnoletnich o nałożeniu kary przez 
instruktora zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni. 

6. Uczestnik zajęć odpowiada materialnie za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania 
się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie). 
Za szkody spowodowane przez nieletnich uczestników zajęć, odpowiadają  rodzice 
lub  opiekunowie prawni. 

7. Pobieranie sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć (łódki, kajaki, kapoki) może 
mieć miejsce tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora. Niepełnoletniemu członkowi 
sekcji w przygotowaniu sprzętu do zajęć bądź wyjazdów  (regaty, obozy itp.) mogą, 
za zgodą instruktora, pomagać rodzice lub opiekunowie.  

8. Podczas trwania samych zajęć osoby towarzyszące, rodzice i opiekunowie mogą 
przebywać na terenie przystani obserwując zajęcia z odległości, nie utrudniając ich 
prowadzenia i  nie ingerując w ich przebieg.  

9. Członkowie sekcji zobowiązani są  informować instruktora i pracowników Centrum 
Żeglarskiego o zauważonym, niewłaściwym zachowaniu innych osób na przystani, 
powinni szanować zdanie, własność i odmienność innych osób. 

10. Zajęcia grup działających w ramach każdej sekcji prowadzone są przez instruktorów 
w terminach zgodnych z ustalonym  planem zajęć sekcji. W razie konieczności 
zmiany terminu lub odwołania zajęć instruktor prowadzący daną grupę informuje o 
tym uczestników zajęć lub ich rodziców bądź opiekunów prawnych oraz umieszcza 
informację na stronie www.centrumzeglarskie.pl , co najmniej na dwa dni przed 
zajęciami.  

11. O przebiegu zajęć decyduje instruktor. 

http://www.centrumzeglarskie.pl/


 

 

12. Jeżeli instruktor podczas zajęć uzna, że warunki meteorologiczne na akwenie mogą 
stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników lub sprzętu, może odwołać zajęcia 
praktyczne danego dnia, zastępując je zajęciami teoretycznymi.  

13. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Centrum Żeglarskiego może odwołać lub 
przerwać zajęcia praktyczne i teoretyczne. 

14. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego grupę danej sekcji zastępstwo 
wyznacza wicedyrektor ds. sportu i rekreacji.  

15. Instruktor nadzoruje pobieranie sprzętu, nadzoruje i sprawdza wykonane przez 
uczestników zajęć czynności. 

16. Instruktor nadzoruje zachowanie członków sekcji na przystani bezpośrednio przed 
rozpoczęciem zajęć i 15 minut po ich zakończeniu. Niepełnoletni członkowie sekcji 
powinni być odebrani przez rodziców lub opiekunów najpóźniej 15 minut po 
zakończeniu zajęć. Mogą też opuścić przystań Centrum Żeglarskiego samodzielnie 
po uprzednim dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

17. Dyrektor Centrum Żeglarskiego może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję 
o wykreśleniu członka sekcji. Powodem decyzji o wykreśleniu mogą być w 
szczególności: 

a) upomnienia opisane w pkt. 5 niniejszego regulaminu, 
b) notoryczne spóźnienia na zajęcia, 
c) nie ujawnione we wniosku o przyjęcie do sekcji choroby uniemożliwiające 

udział w zajęciach ze względu na bezpieczeństwo uczestnika lub innych 
uczestników. 

 

 

 

 


