
Regulamin dla instruktorów

1) Instruktorami prowadzącymi zajęcia nauki pływania z grupami lub klientami indywidualnym są 
osoby uprawnione  do  prowadzenia  specjalistycznych  zajęć  z  zakresu  nauki  pływania  według 
oficjalnie  obowiązujących  przepisów z  zakresu  nauki  pływania,  legitymujące  się  uzyskaniem 
odpowiednich kwalifikacji w tym „ legitymacji instruktorskiej”, (obowiązkowe dostarczenie kopii 
legitymacji na basen) 

2) Każdy instruktor prowadzący zajęcia na basenie zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z regulaminem Krytej pływalni i jego przestrzegania. 
b) zapoznania z regulaminem swoich podopiecznych oraz zobowiązuje się  do egzekwowania jego 
przestrzegania.

3) Każdy instruktor  bierze  pełną odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo osób z którymi  w danym 
momencie prowadzi zajęcia nauki pływania:
a) w przypadku lekcji indywidualnych od momentu uzyskania opieki nad dzieckiem od opiekuna 
prawnego, aż do momentu oddania  dziecka prawowitemu opiekunowi, 
b) w przypadku grup zorganizowanych według zasad ogólnego Regulaminu pływalni 
pkt 14.określającego „Zasady korzystania z Krytej Pływalni przez grupy zorganizowane”, 
c) w przypadku sekcji według wewnętrznych ustaleń sekcji oraz regulaminu sekcji.

4) Każdy  instruktor  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  się  od  OC  (ksero  dokumentu  należy 
obowiązkowo dostarczyć na basen)

5) Instruktorzy prowadzący zajęcia:
a)   z  grupami  zorganizowanymi  według  harmonogramu  krytej  pływalni  zatrudniani  są  przez 
MOKiS na umowę-zlecenie i podlegają bezpośrednio władzom MOKiS.

b) w sekcjach współpracujących z MOKiS zatrudniani są przez poszczególne sekcje i w sposób 
bezpośredni odpowiadają przed zarządzającymi tymi sekcjami.

c)  z  klientami  indywidualnymi  odpowiadają  w pełni  samodzielnie  za  bezpieczeństwo  swoich 
podopiecznych
d)  z  grupami  zorganizowanymi  z  instruktorem  własnym  nie  zatrudnionym  przez  MOKiS 
odpowiadają  w  pełni  samodzielnie  za  bezpieczeństwo  swoich  podopiecznych  i  w  sposób 
bezpośredni odpowiadają przed swoimi zleceniodawcami.

6) Zasady korzystania z pływalni przez instruktorów prowadzących indywidualną naukę pływania:
a) Każdy instruktor ma prawo do prowadzenia indywidualnej nauki pływania poprzez podpisanie 
umowy z MOKiS oraz zakupienie biletu w kasie według cennika:
 1 dziecko 40 zł, 2 dzieci-60 zł, 3 dzieci 78 zł, gdzie otrzyma wynagrodzenie zgodne ze stawką 
instruktorską według umowy zlecenia, do 10-go każdego kolejnego miesiąca.
b)Każdy instruktor współpracujący z krytą pływalnią, odprowadzający odpowiednie składki do 
US  może  prowadzić  indywidualną  naukę  pływania  opłaciwszy  wcześniej  swój  bilet  wstępu 
według cennika – bilet instruktorski.

7) Każdy instruktor musi dostosować się do ogólnie przyjętych  „Zasad bezpieczeństwa i porządku 
na terenie krytej pływalni Aquarius” 

8) Kryta  pływalnia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  formę  prawną  działalności  gospodarczej 
instruktorów prowadzących indywidualną naukę pływania. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i przyjęłam do wiadomości i zastosowania:

DATA IMIĘ i NAZWISKO (czytelnie) PODPIS
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