
Regulamin dla grup zorganizowanych 

1) Z pływalni korzystać mogą:
Indywidualni użytkownicy 
Grupy zorganizowane –  osoby uczące  się  pływać lub  doskonalące  pływanie  pod opieką 

instruktora - maksymalnie 15 osób na jedną osobę prowadząca zajęcia.
2)  Każdą  grupę  zorganizowaną  korzystającą  z  pływalni  w  obecności  opiekuna  lub  instruktora 
obowiązują przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
3)  Opiekun  grupy  lub  opiekun  będący  jednocześnie  instruktorem  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami ma obowiązek zapoznać z regulaminem swoich podopiecznych
4) Zasady korzystania z Krytej Pływalni przez grupy zorganizowane według regulaminu:

– zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego wcześniej rozkładu zajęć,
– grupa pływająca na Pływalni Krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną 

osobę prowadzącą zajęcia,
– zajęcia na Krytej  Pływalni mogą obywać się tylko w obecności instruktorów pływania i 

ratowników,
– opiekunem  grupy  jest  osoba  przyprowadzająca  grupę  zorganizowaną  na  teren  Krytej 

Pływalni,
– instruktorem jest osoba uprawniona do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu nauki 

pływania,
– wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie,
– opiekun  grupy  bierze  odpowiedzialność  za  swoich  podopiecznych  przez  cały  czas 

przebywania  na  terenie  Krytej  Pływalni.  Zobowiązany  jest  wejść  na  teren  szatni  i 
przebieralni oraz na nieckę basenową razem z grupą przygotowany do zajęć,

– opiekun grupy odpowiedzialny jest również za właściwe zachowanie się grupy w innych 
pomieszczeniach pływalni (WC, bufet, szatnia, przebieralnia, hol wejściowy, hol kasowy) 
oraz przed wejściem do budynku pływalni,

– instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na 5 -10 min. przed rozpoczęciem 
zajęć w celu przygotowania się do zajęć i przejęcie grupy od opiekuna,

– prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy pływających przed i po zajęciach, 
– instruktor - po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem 

w celu ustaleniu zasad kąpieli,
– prowadzący zajęcia – instruktor odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo grupy przebywające 

na Hali Basenowej;
– sprzęt  pływacki  i  ratowniczy  używany  podczas  zajęć  należy  złożyć  w  wyznaczonych 

miejscach.
5)  Opiekun  grupy  lub  opiekun  będący  jednocześnie  instruktorem  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami  ma  obowiązek zapoznać  z  „Zasadami  bezpieczeństwa i  porządku na  terenie  Krytej 
Pływalni Aquarius” swoich podopiecznych oraz egzekwować ich przestzreganie.


