
 Prawa i obowią
sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływa

 

W programie Ministerstwa Sportu i Turystki maj
III. Organizatorem zajęć w województwie Kujawsko 
Związek Pływacki.  

Zadaniem organizatora jest zrealizowanie programu, który opracowano przez specjalistów w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ka
lekcyjnych. Po zrealizowaniu tych zaj
i potrafić przepłynąć 25 metrów stylem grzbietowym. 
zaprosiliśmy dzieci ze wszystkich szkół w naszym województwie. Zatrudnili
przygotowanych do realizacji tego zadania 
opiekę w drodze na obiekty sportowe
Wami i Waszymi rodzicami uda si
Wam dużo satysfakcji i radości.  

Prosimy Was: 

1. Przygotujcie się do każdych zaj
okulary, ręcznik, płyn do ką
Pamiętajcie na obiektach tych obowi
opiekunowie i instruktorzy prowadz
zatem należy poruszać si
Bezpieczeństwo wasze jest najwa
 

 
2. Na zajęciach należy starannie wykonywa

uczestnictwo w zajęciach nie pozwoli Ci na szybkie wychłodzenie Twojego organizmu. 
3. Koniecznie przed i po zaję

dokładnym umyciu należy dobrze wysuszy
4. Dobrze się odżywiaj – regularnie spo

przynajmniej godzinę po posiłku. 

5. Zachowanie tych zasad zmniejsza ryzyko 
6. Aby osiągnąć cel systematycznie ucz

 
Życzymy du

 

Prawa i obowiązki dzieci uczestniczących na zajęciach 
sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać”  

  

W programie Ministerstwa Sportu i Turystki mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie klas 
ęć w województwie Kujawsko – Pomorskim jest Kujawsko 

est zrealizowanie programu, który opracowano przez specjalistów w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki. Każde uczeń przystępujący do programu zrealizuje 20 godzin 

Po zrealizowaniu tych zajęć, każdy z Was powinien swobodnie utrzyma
 25 metrów stylem grzbietowym. Do realizacji tego przedsi

my dzieci ze wszystkich szkół w naszym województwie. Zatrudnili
przygotowanych do realizacji tego zadania – instruktorów i trenerów pływania. Macie zapewnion

 w drodze na obiekty sportowe i w drodze do domu. Liczymy na to, ż
Wami i Waszymi rodzicami uda się nam zrealizować piękny program – pragniemy, aby sprawił 

 

żdych zajęć – na każde zajęcia przygotujcie strój k
cznik, płyn do kąpieli lub mydło oraz obowiązkowo klapki. 

tajcie na obiektach tych obowiązuje regulamin z którym to zapoznaj
opiekunowie i instruktorzy prowadzący zajęcia. Na basenach jest zawsze mokro i 

ć się ostrożnie. Pod żadnym pozorem nie wolno biega
ze jest najważniejsze!  

ży starannie wykonywać polecenia prowadzących zaj
ęciach nie pozwoli Ci na szybkie wychłodzenie Twojego organizmu. 

Koniecznie przed i po zajęciach dokładnie umyj swoje ciało. Po skoń
ży dobrze wysuszyć swoje ciało, szczególnie głow
regularnie spożywaj odpowiednie posiłki. Do wody wchodzimy 

ę po posiłku.  

Zachowanie tych zasad zmniejsza ryzyko zachorowań. 
ystematycznie uczęszczaj na zajęcia.   

Życzymy dużo radości i zrealizowania tej pięknej idei.

 

W imieniu Zarządu Maciej Bukowski 

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

 

Opracował Zygmunt Chlebowski 
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POMORSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI 


