
 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTEJ 

PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE 

w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym 

 

 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystających z pływalni pod nadzorem opiekuna 

grupy. 

2. Grupa zorganizowana korzystająca z pływalni nie może liczyć więcej niż: 

• 30 osób na 1 opiekuna 

• 15 osób kąpiących się na 1 opiekuna 

• w wypadku dzieci i osób niepełnosprawnych - należy uzgodnić z Kierownictwem obiektu 

3. Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć na pływalni są jedynie osoby posiadające uprawnienia 

trenera lub instruktora pływania. 

4. Przed przystąpieniem do zajęć każdy nowy opiekun grupy ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 

oraz każdorazowo, pisemnie potwierdzić w Dzienniku przyjęcie do wiadomości i stosowania treść w/w 

Regulaminu. 

5. Godziny i czas korzystania grupy z urządzeń pływalni szczegółowo reguluje Umowa. 

6. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu pływalni. 

7. Opiekun grupy zgłasza ratownikowi gotowość grupy do zajęć na 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas, przebywania grupy na terenie przebieralni, natrysków oraz 

całego obiektu odpowiada opiekun grupy. 

9. Za bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć odpowiada instruktor, a za porządek podczas 

prowadzenia zajęć odpowiada instruktor oraz opiekun grupy. 

10. Grupa bez opiekuna nie może korzystać z pływalni. 

11. Opiekun grupy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ratownika. 

12. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika oraz osób uprawnionych do ich 

prowadzenia. 

13. Grupa osób kąpiących się może przebywać w wodzie tylko i wyłącznie w obecności opiekuna grupy i 

Ratownika. 

14. Opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania wszystkich członków grupy z zasadami bezpiecznego 

poruszania się na obiekcie pływalni. 

15. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun grupy i instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do 

zapoznania wszystkich członków grupy z: 

• obowiązującą sygnalizacją dźwiękową nakazującą natychmiastowe wyjście z wody, 

• zasadami bezpiecznego poruszania się na obiekcie pływalni 

16. Instruktor prowadzący zajęcia ma bezwzględny obowiązek przeliczenia stanu osobowego grupy w 

obecności ratownika przed wejściem do wody i po wyjściu z niej. 

17. Opiekun grupy każdorazowo potwierdza fakt przybycia grupy na zajęcia poprzez dokonanie wpisu do 

Dziennika. 

18. Każdy wypadek mający miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni musi być zgłoszony 

ratownikowi lub Kierownikowi pływalni i wpisany do Dziennika Pracy. 

19. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania niniejszego Regulaminu – 

Kierownik pływalni lub ratownik ma prawo do zakazania dalszego korzystania z pływalni. 

20. W wypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Kierownik pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności w zakresie uregulowań zawartych w Regulaminie. 

21. Za zdarzenia i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Pływalnia nie ponosi 

odpowiedzialności. 

         

 

 

 

 

 

   Dyrektor  

      Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego  

        w Łomiankach 


