Załącznik nr 1
do Regulaminu Pływalni Krytej
REGULAMIN
korzystania z Pływalni Krytej przez grupy zorganizowane
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie (zwanej dalej:
„Pływalnią”) przez grupy zorganizowane. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe
w wodzie pod nadzorem osób upoważnionych.
2. Osoba prowadząca zajęcia z grupą zorganizowaną odpowiedzialna jest za zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem Pływalni
oraz za przestrzeganie regulaminu Pływalni przez uczestników zajęć.
3. Grupy bez opiekuna nie będą obsługiwane w kasie Pływalni.
4. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo.
5. W trakcie zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15
uczestników. Należy uwzględnić również wiek, stopień rozwoju psychofizycznego oraz stan zdrowia uczestników zajęć.
6. Liczba
opiekunów
dla
grupy
osób
z
niepełnosprawnościami
zależna
jest
od
rodzaju
niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
7. W przypadku grup szkolnych i innych grup dzieci i młodzieży do hali basenowej zobowiązani są wejść wszyscy członkowie
grupy. Osoby nie korzystające z niecki basenowej mają obowiązek oczekiwać na zakończenie zajęć na siedziskach usytuowanych
w hali basenowej i pozostawać pod opieką i nadzorem opiekuna.
8. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy w szatni dla instruktorów.
9. Za bezpieczeństwo osób w przebieralniach (w tym ewentualnie za pomoc przy przebraniu się) odpowiedzialni są opiekunowie
grup.
10. Zabrania się wchodzenia rodzicom i innym osobom, które nie są opiekunami grupy zorganizowanej, do przebieralni i hali
basenowej.
11. Do obowiązków opiekunów grup należy:
- wprowadzenie grupy do holu głównego,
- załatwienie w kasie Pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
- dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia wierzchnie, zmienili obuwie i założyli czyste klapki
basenowe,
- pobranie opasek na rękę do szafek dla członków grupy,
- wprowadzenie grupy do przebieralni i zwrócenie uwagi podopiecznym na obowiązek umycia całego ciała z użyciem środka
myjącego oraz przejścia przez brodzik przed wejściem do hali basenowej (w tym każdorazowo po skorzystaniu z toalety
w trakcie zajęć),
- dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestników zajęć,
- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
- ustawiczna kontrola zachowania uczestników zajęć w czasie całego pobytu na Pływalni i podejmowanie w razie potrzeby
działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia
lub urządzeń,
- przed opuszczeniem hali basenowej, wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu
używanego w trakcie zajęć,
- po upływie wyznaczonego czasu pobytu, zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi
faktu zakończenia pobytu grupy w hali basenowej i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do przebieralni,
- dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników zajęć oraz dopilnowanie pozostawienia porządku w przebieralni,
- rozliczenie się z opasek na rękę pobranych przez grupę w kasie Pływalni (za zagubione oraz zniszczone opaski na rękę
odpowiada opiekun grupy).
12. Zabrania się przypinania opasek na rękę do klapek basenowych.
13. Sprzęt pływacki wydaje instruktor prowadzący zajęcia. Instruktor każdorazowo zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny
wydawanego sprzętu. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników
zajęć.
14. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz obsłudze Pływalni.
15. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy
na terenie Pływalni i potwierdzenie stosownego wpisu w Dzienniku Pracy Ratowników.
16. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki oraz szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania przez
członków grupy obowiązujących na terenie Pływalni regulaminów lub innych przepisów.
17. W trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej za bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator imprezy.
18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni,
obsługa Pływalni lub ratownicy mają prawo przerwać zajęcia, w tym - usunąć grupę z Pływalni.
19. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z MOSiR w Częstochowie na korzystanie z Pływalni przez grupę
zorganizowaną.

