
Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem korzystania z Pływalni Miejskiej

„Delfin” w Zambrowie oraz Regulaminami poszczególnych atrakcji wodnych (zjeżdżalni

i hydromasażu).

2. Obowiązkiem  opiekunów grup jest zapoznanie i egzekwowanie w/w regulaminów.

3. Przez  grupę  zorganizowaną  rozumie  się  zespół  osób kąpiących  się  lub  uprawiających

ćwiczenia  w  wodzie  pod  nadzorem  i  kierunkiem  instruktora,  nauczyciela  lub  innej

uprawnionej osoby, zwanej w dalszej części regulaminu opiekunem grupy.

4. Obowiązkiem  organizatora  zajęć  grupowych  jest  zapewnienie  co  najmniej  1  osoby

opiekuna grupy do ciągłego przebywania z grupą w czasie całego pobytu na obiekcie.

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponoszą ratownicy Pływalni oraz

osoby uprawnione do prowadzenia zajęć i opiekunowie grup.

6. Opiekunowie grup ponoszą także odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć

na terenie Pływalni poza halą basenową (szatnie, natryski, hole, trybuny).

7. Opiekun grupy zobowiązany  jest  do  przebrania  się  w strój  sportowy lub  kąpielowy i

przebywania  w  takim  miejscu  hali  basenowej,  z  którego  widziałby  wszystkich

uczestników i sam byłby przez nich widziany. 

8. Opiekun grupy zobowiązany jest do:

 załatwienia w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym przed i po

wyjściu z hali basenowej,

 zapoznania uczestników zajęć z regulaminami korzystania z Pływalni,

 dopilnowania właściwego zachowania w czasie całego pobytu na terenie obiektu, w tym:

zasad korzystania z szafek basenowych, sanitariatów i natrysków, przebrania we właściwy

strój kąpielowy i przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących mycia i

dezynfekcji stóp,

 zgłaszania ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,

 zarządzania  zbiórki  i  sprawdzania  stanu  liczebnego  grupy  przed  i  po  skończonych

zajęciach,

 ustawicznej  kontroli  zachowania  uczestników  grupy  w  czasie  całego  pobytu  w  hali

basenowej  i  podejmowania  w  razie  potrzeby  działań  zmierzających  do  utrzymania

bezpieczeństwa  i  porządku  oraz  przeciwdziałania  przypadkom  niszczenia  mienia  lub

urządzeń Pływalni,



 zgłaszania ratownikowi każdego wypadku lub urazu mającego miejsce w czasie pobytu

grupy na obiekcie.

9. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym uczestników

zajęć  oraz  ich  umiejętności  pływackich  i  zgodnie  z  tą  wiedzą  i  w  porozumieniu  z

ratownikiem ustala program pobytu.

10. Opiekunowi  grupy  nie  wolno  stosować  przymusu  wobec  uczestników  w  zakresie

korzystania z poszczególnych atrakcji wodnych.

11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą do korzystania z

Pływalni jest umowa.

12. W  przypadku  braku  umowy  korzystania  z  obiektu  –  opiekun  grupy  potwierdza

własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć grupowych zapoznanie się i przestrzeganie

przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.

13. Opiekunowie grup korzystają z pływalni bezpłatnie.

14. Grupy bez opiekunów nie będą wpuszczane na teren obiektu.

15. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów –

Kierownik Pływalni ma prawo do wprowadzenia zakazu dalszego korzystania z obiektu

przez grupę.
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