
 

 

 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI  
DO SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH  

W 
CENTRUM ŻEGLARSKIM W SZCZECINIE 

 

 
§1 

 
Warunki ogólne 

 
1. Aby zostać członkiem sekcji  działającej w Centrum Żeglarskim w Szczecinie 

należy:  
1) dokonać rejestracji elektronicznej przez stronę www.centrumzeglarskie.pl 
2) złożyć wygenerowany, wydrukowany z systemu i podpisany wniosek do 

Dyrektora Centrum Żeglarskiego, 
3) w przypadku zakwalifikowania podpisać umowę z Centrum Żeglarskim. 

2. Wnioski należy składać w terminie do 14 dni od dnia wypełnienia wniosku w 
systemie w sekretariacie Centrum Żeglarskiego lub przesyłać je pocztą na 
adres Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Niezłożenie wniosku w wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje 
usunięciem kandydata z systemu. 

4. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do sekretariatu Centrum 
Żeglarskiego. 

5. Centrum Żeglarskie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu 
formularza popełnione przez składającego wniosek. 

6. W imieniu niepełnoletniego  kandydata wniosek składają i umowę podpisują 
rodzice lub opiekunowie prawni. 

7. Umowy zawierane są na czas nieoznaczony. 
8. Zawarcie umowy przez rodziców lub opiekunów prawnych oznacza ich zgodę 

na uczestnictwo dziecka w zajęciach. 
9. Minimalny wiek kandydatów to 7 lat. 
10. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym 

zasady równości płci. 
11. Grupy działające w ramach sekcji są grupami koedukacyjnymi. 
12. Centrum Żeglarskie umożliwia równy dostęp do sekcji osobom o ograniczonej 

sprawności fizycznej, o ile stopień tego ograniczenia umożliwia udział  
w zajęciach. 

13. W przypadku wniosku o przyjęcie do sekcji, w ramach  których działają grupy 

prowadzone przez rożnych instruktorów, wnioskodawca może wskazać we 

wniosku konkretną grupę w danej sekcji  

 
 



 

 

§2 
 

Umowa i wymagane załączniki  

 
1. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 

roku, wg kolejności zgłoszeń, w miarę posiadania wolnych miejsc,  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 

2. Po zakwalifikowaniu kandydata zostanie on zaproszony do zawarcia umowy. 
3. Do umowy musi być załączone: 

a) w przypadku rekrutacji do sekcji rekreacyjnej - oświadczenie kandydata  
o tym że jego stan zdrowia jest mu znany i umożliwia mu udział w 
zajęciach w Centrum Żeglarskim,  

b) w przypadku rekrutacji do sekcji regatowej – zaświadczenie lekarskie  
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

c) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby Centrum Żeglarskiego w związku z jego działalnością, 

d) oświadczenie kandydata o zgodzie na wykorzystanie wizerunku  
w materiałach promujących Centrum Żeglarskie; 

4. Oświadczenia dotyczące niepełnoletniego  kandydata składają jego rodzice 
lub opiekunowie prawni. 

5. Wzory oświadczeń wymienionych w ust.3a, 3c i 3d stanowią odpowiednio 
załączniki numer 2, 3 i 4 do niniejszego Regulaminu 

 
 

§3 
 

Kryteria przyjęć do sekcji rekreacyjnych i regatowych 
 

1. O przyjęciu do sekcji rekreacyjnych decyduje Dyrektor Centrum Żeglarskiego 
na podstawie kolejności zgłoszeń i liczby wolnych miejsc w danej sekcji. 

2. O przyjęciu do sekcji regatowych decyduje Dyrektor Centrum Żeglarskiego w 
porozumieniu z instruktorem prowadzącym zajęcia, po przeprowadzeniu testu 
umiejętności praktycznych kandydata. 

3. Limit miejsc w sekcjach ustala Dyrektor Centrum Żeglarskiego. 
 
 
 


