
Regulamin  zajęć basenowych SKK Morzkulc  

1. Zajęcia basenowe SKK Morzkulc  są przedsięwzięciem Studenckiego Klubu Kajakowego 

Morzkulc i odbywają się na basenie Hotelu Gdynia, w Punkcie Rekreacji Relaxcenter, który 

mieści się przy ul. Armii Krajowej 22 w Gdyni.  

2. Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwają osoby wyznaczone przez Zarząd 

Klubu, zwane dalej Organizatorami.  

 

3. Basen składa się w jednej części z torów przeznaczonych na kajaki, a w drugiej do 

pływania wpław.  

 

4. Dwie środkowe zdjęte liny są mocowane do skrajnych lin.  

 

5.  Wsiadać należy do zwodowanych kajaków – z boków basenu lub z wody. Kategorycznie 

zabronione jest wpływanie kajakami na tory pływackie i skakanie kajakiem do basenu. 

 

7. Koszt jednej godziny basenowej (45 minut) w kajaku wynosi 18 PLN dla klubowiczów 

SKK Morzkulc z opłaconą składką członkowską oraz 25 PLN dla osób spoza klubu oraz dla 

klubowiczów bez opłaconej składki członkowskiej. Koszt godziny basenowej w przypadku 

pływania wpław wynosi 5 PLN dla wszystkich.  Możliwy jest zakup karnetów, których koszt 

wynosi odpowiednio 100 PLN dla klubowiczów z opłacona składa członkowską (karnet na 6 

wejść ważny przez 6 tygodni basenowych) oraz 90 PLN dla pozostałych osób (karnet na 4 

wejścia ważny przez 4 tygodnie basenowe).  Na jednej godzinie basenowej, na podstawie 

danego karnetu można skorzystać z jednego kajaka. 

 

8. Opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zajęć basenowych, do 

godziny 13:00. Opłata uiszczona przelewem bankowym zostaje zatwierdzona po wpłynięciu 

pieniędzy na podany numer konta. Płatność gotówką jest możliwa pod warunkiem  

zachowania podanego powyżej terminu, bądź w szczególnych sytuacjach, o których decyduje 

Organizator.  

 

9. Przed i po zajęciach wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przyniesienia lub odniesienia  

sprzętu kajakowego z/do miejsca wskazanego przez Organizatora lub osobę przez niego 

wyznaczoną. W związku z tym, osoby uczestniczace w pierwszych zajęciach basenowych, w 

danym dniu powinny stawić się w recepcji Punktu  Rekreacji Relaxcenter  20 minut przed 

planowanym rozpoczęciem zajęć.  
 

10. Osoby z bardzo dobrą praktyczną znajomością technik kajakowych mogą pełnić funkcję 

instruktora w ramach cyklu szkoleń indywidualnych dla klubowiczów SKK Morzkulc. 

Instruktorzy są wyznaczani przez Zarząd. Każdy instruktor za dwie godziny szkolenia 

otrzymuje jedną godzinę do wykorzystania na basenie we własnym zakresie. Godziny 

basenowe nie wykorzystane w bieżącym sezonie basenowym nie przechodzą na kolejny 

sezon. 

 

11. Kajaki powinny być noszone z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie 

spowodować uszkodzeń na basenie ani uszkodzenia sprzętu.  

 

12. Wylewać wodę z kajaków należy w dwie osoby na płytkiej wodzie.  

 



13. Na zajęciach zabronione jest niszczenie farby pokrywającej basen, oraz wykonywania 

czynności zabronionych przez Organizatorów . 

 

14. Uczestnicy mają obowiązek pozostawienia po zajęciach porządku w pomieszczeniach 

basenowych, w szatni oraz w miejscu przechowywania kajaków.  

 

15. Organizator lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo wyprosić z zajęć osobę nie 

przestrzegającą regulaminu bez zwrotu kosztów pojedynczego wejścia, a w przypadku 

uporczywego łamania jego postanowień może całkowicie zakazać jej uczestnictwa w 

zajęciach.  

 

16. Za straty wynikłe z działań osób nie będących członkami klubów kajakowych 

odpowiadają te osoby indywidualnie.  

 

17. Czas korzystania na basenie z kajaka przez pojedynczą osobę ograniczony jest 

odpowiednio liczbą wszystkich uczestników i dodatkowo opiera się na wzajemnym 

poszanowaniu wszystkich osób uczestniczących w zajęciach basenowych.  

 

18. Każdy z uczestników ma takie samo prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych 

kajaków, fartuchów, wioseł i pagajów, a tym samym nie ma możliwości rezerwowania 

wymienionego sprzętu na wyłączność. 

 
19. W przypadku zainteresowania udziałem w zajęciach basenowych większej liczby osób niż 

wynika to z możliwości sprzętowych pierwszeństwo mają klubowicze SKK Morzkulc. 

 

20. Dla członków Klubu SKK Morzkulc oraz pozostałych uczestników zajęć, sprawy nie 

objęte regulaminem regulowane są regulaminami oraz Statutem Klubu SKK Morzkulc.  

 

21. Uczestnik zajęć basenowych jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

 

 

Zarząd SKK Morzkulc  

Gdańsk dnia 25.11.2014 


