
 
 
 
 
 

Regulamin Bezpieczeństwa Akademii Sportów Wodnych 
 

Podstawowym warunkiem dobrej zabawy jest bezpieczeństwo. Grupa Wodna - organizator letniego 
wypoczynku zapewnia dzieciom atrakcyjne spędzenie czasu nad wodą, udział w przeróżnych zajęciach 
szkoleniowych: desant z motorówki, windsurfing, nurkowanie w aqualungu, pływanie kajakami, rejsy 
jachtem, wycieczki rowerowe, zajęcia na strzelnicy, ściance wspinaczkowej oraz naukę i doskonalenie 
prowadzenia łodzi motorowej itp. 
Sprzęt, na którym dzieci uczą się i bawią jest sprawny oraz stale serwisowany. Każdy uczestnik 
wyposażony jest w kask, kamizelkę ratunkową, piankę neoprenową. Wszystkie zajęcia prowadzone są w 
ośmioosobowych grupach, przez doświadczonych Instruktorów - Wychowawców oraz pod opieką 
Ratowników Wodnych. Przed każdymi zajęciami omawiane są szczegółowo zasady bezpieczeństwa, 
program kolonii jest poszerzony o szkolenia w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą, na drodze 
itd. Na terenie ośrodka, w miejscu ogólnie dostępnym, wywieszone są regulaminy zajęć nad wodą oraz 
na sprzęcie mechanicznym. 
 
Jednym z najważniejszych warunków zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkich zajęć Akademii 
Sportów Wodnych jest bezwzględne stosowanie się dzieci do poleceń Instruktora, Wychowawcy i 
Ratownika WOPR.  
Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest: 
 

1. Przekazać swojemu podopiecznemu informację o zasadzie bezwzględnego stosowania się 
do zaleceń Instruktora prowadzącego – Wychowawcy, 
 
2. Wytłumaczyć, iż niestosowanie się do poleceń Instruktora oraz łamanie zasad regulaminu 
może grozić utratą zdrowia a nawet życia nie tylko własnego, ale również innych uczestników, 
 
3. Poinformować, że niepodporządkowanie się poleceniom Instruktora prowadzącego – 
Wychowawcy grozi natychmiastowym odsunięciem od zajęć, a w dalszej perspektywie nawet 
wydaleniem z kolonii na koszt uczestnika - opiekuna bez jakiejkolwiek możliwości zwrotu zapłaty.  

 
Odpowiedzialność Cywilna za wypadek spowodowany przez uczestnika, którego przyczyną było 
złamanie regulaminu, lub niepodporządkowanie się poleceniom Instruktora – Wychowawcy ciąży na 
rodzicu – prawnym opiekunie uczestnika.  
 
Za zniszczenia sprzętu szkoleniowego powstałe z winy uczestnika (np. złamanie masztu, rozerwanie 
żagla, przedziurawienie deski, uszkodzenie quada itp.) lub zgubienie sprzętu odpowiada prawny 
opiekun, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.  
Istnieje możliwość ubezpieczenia się od nieumyślnego zniszczenia sprzętu: 50 zł/osoba/turnus (płatne 
gotówką przy zakwaterowaniu w pensjonacie). Przykładowe koszty napraw sprzętu (które ponosi 
nieubezpieczony uczestnik: rozerwany jeden bryt żagla 100-150 zł, złamany maszt 800-1000 zł, łatanie 
deski 150 zł, naprawa dziobu deski – 150 zł. 
 
Oświadczam, że poinformowałem:*  

…………………………………………………………………….………………………………………………………..  
Imię i nazwisko uczestnika 

 
o zasadzie bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Instruktora prowadzącego – Wychowawcy 
podczas zajęć   szkoleniowych, wytłumaczyłem jego znaczenie i wyraz 
am zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zaplanowanych zajęciach podczas Akademii Sportów 
Wodnych Władysławowo.  
 
 
  ………………………………………………………….. 

                                                                                                        Data, miejsce, podpis rodzica – opiekuna prawnego 



 
 
 
 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany przez mojego rodzica/opiekuna prawnego* o zasadzie 
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Instruktora prowadzącego – Wychowawcy podczas 
zajęć szkoleniowych, rozumiem ją i akceptuję.  

 
                                         …………………………………………………………………………. 
                                                                     Data, miejsce, podpis uczestnika Akademii Sportów Wodnych Władysławowo 

 

*niepotrzebne skreśli 


