
REGULAMIN  GRUP  ZORGANIZOWANYCH 

Regulamin Grup Zorganizowanych obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym oraz 

Regulaminem  Pływalni 

 

1.  Przez grupę zorganizowaną, zwaną dalej Grupą, rozumie się grupę osób pływających, uczących 

się pływać lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem Osoby uprawnionej 

do prowadzenia zajęć, będącą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna. 

2.  Przez opiekuna Grupy, zwanego dalej Opiekunem, rozumie się osobę reprezentującą organizatora 

zajęć, odpowiedzialną za Grupę w trakcie pobytu na Pływalni, zobowiązaną do właściwej, stałej 

opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom swojej Grupy na całym terenie 

Obiektu. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 

3.  Na jednego Opiekuna nie może przypadać więcej niż: 

1)  30 pełnoletnich uczestników, 

 2) 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów, 

 3) 10 uczestników w wieku przedszkolnym, 

4) ustalona i zaakceptowana przez Obiekt liczba osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych. 

4. Opiekun ma obowiązek dostarczenia do Biura Obsługi Klienta, przed rozpoczęciem zajęć, 

kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników Grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków 

na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu, 

5.  Opiekun ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowia uczestników Grupy oraz o ich 

umiejętnościach pływackich i w oparciu o posiadaną wiedzę, w porozumieniu z Osobą uprawnioną, 

kształtuje program pobytu Grupy oraz korzystania przez jej uczestników ze sprzętu i urządzeń na 

Pływalni. 

6.  Opiekun jest odpowiedzialny za przybycie Grupy, co najmniej na 15 minut przed uzgodnionym 

terminem rozpoczęcia zajęć. 

7. Grupa bez Opiekuna nie będzie wpuszczona na Pływalnię. 

8. Opiekun grupy wchodzi na Pływalnię nieodpłatnie. 

9.  Opiekun zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu 

Grupy na Pływalni przebywać razem z Grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników. 

10.  Opiekunowi nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania  z Pływalni, jej stref 

lub urządzeń. 

11.  Do obowiązków Opiekuna należy w szczególności: 

1) wprowadzenie Grupy do holu wejściowego, przejście do szatni oraz dopilnowanie by wszyscy 

podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne, zmienili  obuwie na obuwie basenowe oraz 

wskazanie miejsca oczekiwania na wejście  do przebieralni, 

2) zapoznanie uczestników Grupy z  niniejszym Regulaminem, Regulaminem Ogólnym, 

Regulaminem Pływalni oraz  regulaminami poszczególnych urządzeń, 

3) wypełnienie Formularza Grupy Zorganizowanej z podaniem ilości oraz wieku uczestników Grupy, 

za których bezpieczeństwo będzie odpowiedzialny w czasie zajęć na Obiekcie, 

4)  załatwienie w kasie Pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym oraz 

pobranie transponderów dla uczestników Grupy, 

5) przekazanie transponderów uczestnikom Grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie 

korzystania z szafek i transponderów, 

6) wprowadzenie Grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, 

umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, 

7) wprowadzenie Grupy do pomieszczeń z natryskami i toaletami, zwrócenie uwagi na obowiązek 

korzystania z nich w czasie całego pobytu w hali basenowej, 

8) dopilnowanie starannego umycia się Grupy przy użyciu środków myjących, 



9) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego 

uczestnika Grupy, 

10) dopilnowanie właściwego przygotowania uczestników w zakresie bezpieczeństwa, w tym 

między innymi zdjęcia biżuterii, poznania zasad używania okularów i szkieł kontaktowych, 

11) wprowadzenie Grupy na Pływalnię i zgłoszenie tego faktu kierownikowi zmiany ratowników, 

12) zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego Grupy, 

13) przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników Grupy złożenia                               

w wyznaczonym miejscu sprzętu użytego do zajęć, 

14) po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego Grupy, 

15) zgłoszenie kierownikowi zmiany ratowników faktu zakończenia zajęć, 

16) wyprowadzenie Grupy z Pływalni do natrysków i dopilnowanie umycia całego ciała, 

17) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników Grupy 

wszystkich rzeczy osobistych, 

18) zebranie wszystkich transponderów i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni, 

19) wyprowadzenie Grupy do holu głównego Obiektu, 

20) rozliczenie się w kasie z czasu pobytu Grupy na Pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem 

usług lub zawartą umową. 

22. Opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie 

przebywania Grupy na terenie Pływalni najbliższemu ratownikowi i potwierdzenie wpisu o nim 

w dokumentacji. 

23. Organizator pobytu Grupy na Obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

spowodowane przez Grupę na terenie Obiektu. 

24. Uczestnik Grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego podporządkowania 

się zapisom Regulaminów,  w szczególności w zakresie swoich obowiązków. 

25. Do obowiązków uczestnika Grupy, należy w szczególności: 

1) zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Ogólnym, Regulaminem Pływalni 

oraz  regulaminami poszczególnych urządzeń i bezwzględne podporządkowanie się wszystkim 

ustaleniom w nich zawartych, 

2) poruszanie się po terenie Pływalni razem z Grupą, 

3) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia, 

4) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, Osób uprawnionych 

prowadzących zajęcia, Opiekunów i pracowników Obiektu, 

5) przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych Grupie do kąpieli oraz opuszczania 

Pływalni bez powiadomienia Osoby uprawnionej prowadzącej zajęcia i/lub Opiekuna Grupy, 

6) przestrzeganie zakazu korzystania ze wszelkiego sprzętu pływackiego, nurkowego, 

ratowniczego, rekreacyjnego i innego sprzętu sportowego, bez zezwolenia Osoby uprawnionej 

prowadzącej zajęcia lub Opiekuna, 

7) przestrzeganie podanej Grupie sygnalizacji dźwiękowej, 

8) przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć ustalonego oznaczenia uczestnika Grupy, 

9) sygnalizowanie Osobie uprawnionej prowadzącej zajęcia lub Opiekunowi wszystkich sytuacji, 

mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości 

wykonania ćwiczenia lub korzystania z urządzenia, 

10) zgłoszenie Osobie uprawnionej prowadzącej zajęcia lub Opiekunowi każdego przypadku 

skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć, 

11) udział w zbiórce kończącej zajęcia, 

12) po zakończeniu złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu używanego do zajęć, 

13) zwrot transpondera Opiekunowi bądź bezpośrednio do Kasy obiektu 
26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2017 r. 
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