REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI
PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kapiących się lub
uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora,
trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
( Ustawa z dnia 06.05.1997r. – Dz.U. nr 57 poz.358 )
2. Na zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach, na jedną osobę
prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.
( Ustawa z dn. 06.05.1997r. – Dz.U. nr 57 poz. 358 )
W grupach przedszkolnych na jednego opiekuna może przypadać nie więcej niż 10
dzieci.
3. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek
zapoznania się z regulaminem ogólnym krytej pływalni oraz bezwzględnego
podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
4. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego
i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni, wymagane jest zapewnienie właściwej
opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego wychowawców i opiekunów.
5. Opiekunowie grup wchodzą na halę basenową bezpłatnie.
6. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są do przebrania się w szatni
w strój sportowy lub kąpielowy.
7. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
8. W czasie pobytu na terenie pływalni, opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby
grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała, i nie niszczyła
urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
9. Za bezpieczeństwo grupy oraz wszelkie szkody przez nią wyrządzone
odpowiedzialność ponosi opiekun.
10. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
- przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
- dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni
oraz obuwie i założyli klapki basenowe,

okrycia

zewnętrzne

- podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów krytej
pływalni, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym
i pobranie pasków z kluczami,
- przypomnienie grupie o zasadach korzystania z szafek i pasków z kluczami,
- przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów,
- dopilnowanie starannego umycia całego ciała przy użyciu środków myjących,
- wprowadzenie grupy na halę basenową, zwracając uwagę na dezynfekcję stóp,
- zorganizowanie zbiórki grupy na hali basenowej, sprawdzenie liczebności grupy,
oddanie

najbliższemu

ratownikowi

wypełnionego

druku

zobowiązania

do

przestrzegania regulaminów,
- po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia zarządzenie zbiórki, sprawdzanie
liczebności

grupy,

złożenie

w

wyznaczonym

miejscu

sprzętu

sportowego,

pływackiego lub ratowniczego oraz wyprowadzenie grupy do pomieszczeń
z natryskami, informując ratownika o zakończeniu zajęć,
- po przejściu do szatni, dopilnowanie stosownego wytarcia się i wysuszenia

włosów

oraz opróżnienia szafek odzieżowych,
- zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek
odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
- wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.

Kościan ……………………………
Godzina wejścia …………………...

ZOBOWIĄZANIE
( wypełnia opiekun (opiekunowie) grupy )

1. Nazwa i adres placówki:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

2. Imię i nazwisko opiekuna grupy:
- …………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………….

3. Ilość osób w grupie …………………………………………………………….

4. Kwituję odbiór ………………. kompletnych pasków z kluczami.

5. Oświadczam, że jestem uprawniony do opieki nad grupą, zapoznałem się oraz
członków grupy z regulaminem ogólnym pływalni, regulaminem korzystania
z pływalni przez grupy zorganizowane i zobowiązuje się do bezwzględnego ich
przestrzegania.

……………………………………..
Data i czytelny podpis opiekuna
(wypełnione zobowiązanie dostarcza ratownik do kasy po zakończeniu zmiany)

