REGULAMIN KORZYSTANIAZ PŁYWALNI PRZEZ GRUPY
ZORGANIZOWANE
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających
ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub
innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna, a także grupę
rekreacyjną jako zespół osób korzystających z usług pływalni będących tylko pod
nadzorem opiekuna.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z
pływalni. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa na
organizatorze zajęć grupowych.
3. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki,
nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego opiece grupie osób.
4. Opiekun grupy zapewnia we własnym zakresie ubezpieczenie uczestników zajęć od
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz swoje ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej.
5. Godziny i czas korzystania z pływalni reguluje umowa lub harmonogram zajęć.
6. Grupa mająca rezerwację toru porusza się tylko w jego obrębie. Tor do pływania
wyznacza dyżurujący ratownik mając na uwadze ilość i bezpieczeństwo osób
przebywających na hali. Z zarezerwowanego i odpowiednio oznaczonego toru
ratownik jest obowiązany usunąć inne osoby przebywające na tym torze.
7. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i
psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą
wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i
korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
8. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z
atrakcji pływalni.
9. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym
korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem
dla grup zorganizowanych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim
ustaleniom w nich zawartym.
10. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo w pomieszczeniach:
 holu,
 szatni,
 natrysków,
 hali basenowej.
11. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
 30 pełnoletnich uczestników, niebędących uczniami;
 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów;
 10 uczestników w wieku przedszkolnym,
 Odpowiednia ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju
niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
12. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby
jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie
i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się
na terenie obiektu.
13. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
14. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.

15. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i
przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz
kontrolować zachowanie jej uczestników.
16. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu
blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez
nich widziany.
17. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca
oczekiwania na wejście do szatni;
 nie pozostawienia żadnego z uczestników grupy bez opieki;
 zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z
pływalni,
regulaminami
stanowiskowymi
atrakcji
wodnych
oraz
zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania;
 załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem
grupowym;
 przekazanie kluczy od szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie
podopiecznych o sposobie korzystania z szafek;
 dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia
zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe;
 zgłoszenie do ratownika nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i
liczebności grupy oraz ustalenia zasad korzystania z basenu;
 Nieustającej kontroli zachowania się uczestników grupy w czasie całego
pobytu w obiekcie basenu i podejmowanie w razie potrzeby działań
zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz
przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia;
 Przed zakończeniem pobytu złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu
sportowego i pływackiego;
 Po upływie wyznaczonego czasu pobytu sprawdzenie stanu liczebnego
grupy i zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć na hali basenowej.
 Rozliczenie się w kasie basenu z czasu pobytu grupy zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
18.
Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego zdarzenia
mającego miejsce w czasie przebywania grupy w obiekcie basenu ratownikowi
lub kierownikowi basenu i pisemne potwierdzenie wpisu do dziennika pracy
ratowników.

Instruktor prowadzący zajęcia:
19.

Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o
stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich
umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z
opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć.
20.
Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec
uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji
pływalni.
21.
Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi
odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo wraz z opiekunem grupy na terenie
basenu.
22.
Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać
więcej niż:
 15 uczestników,

W przypadku osób niepełnosprawnych, liczba uczestników ustalana
jest w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia
podopiecznych oraz liczby opiekunów i nie może przekraczać 4
uczestników i 4 opiekunów.
 W przypadku zajęć o specjalistycznym charakterze liczba uczestników
musi być dostosowana do ich charakteru i liczby opiekunów.
23.
Na jednej godzinie nauki i doskonalenia pływania mogą przebywać
jednocześnie trzy grupy 15-osobowe.
24.
W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest
zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowania zgodnego z
obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.
25.
Instruktorzy prowadzący zajęcia grupowe wchodzą na pływalnię
bezpłatnie
26.
Instruktorzy prowadzący zajęcia indywidualne wchodzą na obiekt
zgodnie z cennikiem i według następujących zasad:
 Do zakupu jednorazowego biletu instruktorskiego/miesięcznego
imiennego karnetu instruktorskiego, zezwalającego do wejścia na
basen instruktora w celu indywidualnej nauki pływania, upoważnia
posiadanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania
oraz udokumentowanie posiadania stosownych zezwoleń do
prowadzenia tego typu działalności zgodnie z obowiązującym
prawem.
 Honorowane kwalifikacje to: Instruktor lub trener pływania na
podstawie ważnej legitymacji lub licencji.
 Honorowane zezwolenia to : działalność gospodarcza w zakresie
sportu i rekreacji, zatrudnienie w klubie lub innej instytucji, która
posiada prawo do prowadzenia tego typu działalności zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
 Karnet instruktorski ważny jest jedynie wraz z wykupionym biletem
wstępu lub karnetem dla ucznia w tym samym czasie.
 Terminy indywidualnych nauk pływania muszą być uzgodnione z
zarządcą basenu i mogą się odbywać w miarę wolnych wejść na
basen.
 Indywidualne lekcje mogą się odbywać jedynie na wyznaczonych
torach, maksymalnie trzech na basenie.


