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Regulamin korzystania z obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Zielonkach przez grupy zorganizowane 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z obiektu basenowego przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach zwanego dalej Pływalnią, przez 

grupy zorganizowane (przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób 

uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem osób upoważnionych).  

2. Opiekun (instruktor) odpowiedzialny jest za zapoznanie uczestników zajęć  

z regulaminem Pływalni oraz, za przestrzeganie regulaminu Pływalni przez 

uczestników zajęć. 

3. Niezależnie od wielkości grupy uczestników na basenie, standard liczby 

opiekunów (instruktorów) na liczbę uczestników wynosi: jeden opiekun 

(instruktor) na max. 15 uczestników zajęć. 

4. Opiekun (instruktor) zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad grupą  

i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo podczas pobytu na Pływalni.   

5. Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności: 

1) przybyć 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i oczekiwać na grupę 

na korytarzu, następnie razem z podopiecznymi udać się do szatni w celu 

zmiany obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej; 

2) załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupy  

 kluczyków do szafek ubraniowych; 

3) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek ubraniowych; 

4) wprowadzenie grupy do szatni basenowej, a następnie do pomieszczenia  

z natryskami; 

5) przypomnienie o możliwości i konieczności korzystania z sanitariatów  

i toalet; 

6) przypomnienia uczestnikom o konieczności starannego umycia całego ciała 

przy użyciu środków myjących oraz przejścia przez brodzik z wodą 

do płukania stóp; 

7) wprowadzenie grupy do hali basenowej oraz zgłoszenie ratownikowi faktu 

wprowadzenia; 
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8) dopilnowanie odłożenia kluczyków do szafek ubraniowych  

w wyznaczonym miejscu; 

9) utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom 

niszczenia mienia lub urządzeń pływalni oraz zgłaszanie zauważonych 

uszkodzeń; 

10) po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie wyprowadzenie 

grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami; 

11) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach;  

12) wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu 

sprzętu sportowego, pływackiego i ratowniczego;  

13) dopilnowanie opróżnienia szafek ubraniowych oraz zabrania przez 

uczestników wszystkich rzeczy osobistych;  

14) zebranie od wszystkich uczestników grupy kluczyków do szafek 

ubraniowych, rozliczenie się z nich z pracownikiem  Pływalni (za kluczyki 

odpowiada opiekun grupy); 

15) wyprowadzenie grupy na korytarz. 

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są zmienić obuwie na obuwie obowiązujące 

na terenie pływalni (klapki).   

7. Opiekun (instruktor) zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad grupą  

i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach; 

8. Wejście do części basenowej następuje wtedy, gdy cała grupa jest przebrana  

w stroje kąpielowe i gotowa do rozpoczęcia zajęć. 

9. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie, zobowiązany jest do przebywania  

w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników  

i sam był przez nich widziany. 

10. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie 

polecenia prowadzącego zajęcia i ratowników. 

11. Wynajmujący przebywającym na terenie pływalni zapewnia opiekę ratownika lub 

ratowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby 

ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru 

wodnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 108 z późn. zm.) 
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12. Podczas zajęć na basenie zabrania się: 

a) skoków do wody, (bez zgody prowadzącego zajęcia), 

b) biegania po basenie, 

c) opuszczania części basenowej podczas zajęć, 

d) korzystania z urządzeń basenowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

e) korzystania z urządzeń basenowych bez zgody prowadzących zajęcia 

i ratowników, 

f) niszczenia wyposażenia basenu, 

g) popychania lub podtapiania innych osób, 

h) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz 

innych użytkowników, 

i) żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów, 

j) używania telefonów komórkowych,  

k) posiadania biżuterii (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, zegarka itp.)  

l) przedłużania czasu zajęć przewidzianego w harmonogramie, 

m) pływania  poza wyznaczonym torem. 

13. Wszelkie urazy i skaleczenia uczestnik zajęć ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić   

prowadzącemu zajęcia lub ratownikowi. 

14. Nie dopuszcza się wchodzenia na halę basenową rodziców/opiekunów dzieci, 

które biorą udział w zajęciach. 

15. Zajęcia na basenie kończą się na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia. 

16. Uczestnicy zajęć po zakończonych zajęciach opuszczają część basenową wraz  

z prowadzącym zajęcia i/lub opiekunem. 

17. Grupa zorganizowana korzystająca z pływalni może korzystać z szatni basenowej 

na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 15 minut po zajęciach. 

18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni podczas zajęć 

odpowiedzialność ponosi: opiekun, prowadzący zajęcia instruktor i dyżurny 

ratownik. 

19. Za właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach 

zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz opiekunowie. 

20. Zabrania się załatwiania spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem 

działalności na terenie hali basenowej oraz szatni przez podmioty zewnętrzne 

prowadzące zajęcia na pływalni. 

21. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie będą wpuszczane na Pływalnię.  
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22. Osoba, która złamie lub zgubi klucz do szafki ubraniowej zostanie obciążona 

kwotą 50 zł (koszt zakupu i montażu nowego zamka).  

23.  Grupa zorganizowana ma obowiązek podporządkowania się poleceniom 

pracowników Pływalni i dyżurującego ratownika. 

24. Osoby niestosujące się do obowiązujących regulaminów zostaną wyproszone 

z hali basenowej przez ratownika lub kierownictwo obiektu. 

 

 

 

 


