REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI ODKRYTEJ PRZEZ GRUPY
ZORGANIZOWANE

I.

UCZESTNICY GRUPY ZORGANIZOWANEJ
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.
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni odkrytej
będących pod nadzorem opiekuna.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania
z pływalni odkrytej.
4. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego
zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni odkrytej oraz niniejszym
regulaminem.
5. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy
w szczególności:
a)
poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą,
b)
przebranie się w zgodny z regulaminem strój kąpielowy,
c)
staranne umycie się przy użyciu środków myjących,
d)
udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
e)
bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni,
instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
f)
przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni
g)
przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania do wody innych uczestników kąpieli oraz
urządzania fałszywych alarmów,
h)
przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz
opuszczania wyznaczonej strefy bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i
opiekuna grupy,
i)
przestrzeganie
zakazu
skoków
do
wody,
nurkowania,
korzystania
z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego
zajęcia, opiekuna i ratownika,
j)
przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach,
bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach),
k)
przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez
zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
l)
przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć oznakowania wyróżniającego
członków grupy,
m) sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich
sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i
braku możliwości wykonywania ćwiczeń i korzystania z atrakcji wodnych,
n)
zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego
przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
o)
udział w zbiórce kończącej zajęcia,

p)

II.

po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego,
pływackiego lub ratowniczego.
INSTRUKTOR PROWADZĄCY ZAJĘCIA

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,
2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania
z pływalni odkrytej.
3. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej
mogą prowadzić tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub
uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą
zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
4. Instruktor prowadzący zajęcia na obowiązek okazania kierownictwu pływalni przed
rozpoczęciem zajęć posiadanych w tym zakresie uprawnień.
5. 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 kierownikiem zmiany
ratowników, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji
wodnych.
6. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu
wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.
7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się
z regulaminem ogólnym pływalni odkrytej oraz niniejszym regulaminem
( regulaminem dla uczestników grupy zorganizowanej, instruktorów i opiekunów grup
zorganizowanych).
8. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność
za jej bezpieczeństwo na pływalni odkrytej.
9. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:
a)
15 uczestników,
b)
ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo ilość osób niepełnosprawnych, w
zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby
opiekunów.
10. W czasie pobytu grupy na pływalni odkrytej instruktor prowadzący zajęcia jest
zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowania zgodnego
z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.
11. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przebrania się w strój kąpielowy lub
sportowy oraz przebywania przez cały czas z grupą.
12. Instruktor prowadzący zajęcia 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.
13. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
a)
każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń
i sprzętu przez ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

III.

zgłoszenie kierownikowi zmiany ratowników faktu wprowadzenia grupy na obiekt,
w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania
urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,
prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa
i dobrą praktyką,
ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na obiekcie
i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa
i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia,
przebywanie przy wannie hamowni zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników
grupy z tego urządzenia,
przed zakończeniem pobytu wyegzekwowania od uczestników złożenia
w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,,
po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
zgłoszenie kierownikowi zmiany ratowników faktu zakończenia zajęć
i wyprowadzenia grupy z niecek basenowych i terenu pływalni odkrytej,
instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom
ratowników oraz pracowników pływalni.
W przypadku poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie pływalni odkrytej – kierownik pływalni- Menedżer sportu
lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni
i usunięcia z niej grupy.
OPIEKUN GRUPY

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,
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni odkrytej
będących pod nadzorem opiekuna
3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania
z pływalni odkrytej.
4. Uczestnicy zajęć prowadzonym w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego
zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni odkrytej, oraz niniejszym
regulaminem.
5. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy
w szczególności:
a)
poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą,
b)
przebranie się w zgodny z regulaminem strój kąpielowy,
c)
staranne umycie się przy użyciu środków myjących,
d)
udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
e)
bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni,
instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,

f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek,
przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników
kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów,
przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz
opuszczania wyznaczonej strefy bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia
i opiekuna grupy,
przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji
wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia, opiekuna
i ratownika,
przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach,
bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach),
przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez
zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć oznakowania wyróżniającego
członków grupy,
sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich
sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia
i braku możliwości wykonywania ćwiczeń i korzystania z atrakcji wodnych,
zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego
przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
udział w zbiórce kończącej zajęcia,
po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego,
pływackiego lub ratowniczego.

