REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI
„AQUARIUS”
1. Kryta Pływalnia „AQUARIUS” jest własnością Gminy Myślenice.
2. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:
- Basen sportowy 145 cm do 205 cm.
- Basen rekreacyjny 100 cm do 120 cm.
3. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 21:50.
4. Z pływalni korzystać mogą
Indywidualni użytkownicy – dzieci do lat 9 mogą przebywać na ternie Krytej Pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Grupy zorganizowane – osoby uczące się pływać lub doskonalące pływanie pod opieką instruktora -maksymalnie 15 osób na jedną osobę prowadząca zajęcia
odpowiedzialną za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Hali Basenowej: opiekun grupy odpowiedzialny jest za swoich podopiecznych przez cały czas
przebywania na terenie Krytej Pływalni.
5. Przed wejściem na teren Krytej Pływalni i korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem obiektu oraz instrukcjami użytkowania sauny i
wanny z Hydromasażem.
6. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu nie stosując się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą niezwłocznie podporządkować się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
8.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz :
- kąpieli nago (pod prysznicami, na hali basenowej oraz w saunie)
- palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych,
-wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
- wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan zdrowia wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
9. Obowiązkiem osoby korzystającej z pływalni jest :
- zmiana obuwia w holu wejściowym obiektu na obuwie zamienne /zalecane klapki/
- pozostawienie okryć wierzchnich w szatni,
- pobranie w kasie zegarka aktywnego do szafki,
- używanie czystego stroju kąpielowego,
- przebranie się w strój kąpielowy (dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała) pozostawienie odzieży w szafce,
- umycie całego ciała pod natryskiem oraz odkażenie stóp w brodziku przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC ),
- podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów,
- zachowanie czystości i porządku na hali basenowej, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni,
- używanie czepka kąpielowego
10. Na terenie Hali Basenowej zabrania się:
- biegania po obejściach, dojściach i spychania do wody innych użytkowników,
- konsumpcji artykułów spożywczych,
- wrzucania do wody przedmiotów obcych,
- niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,
- używania mydła i środków chemicznych,
- wnoszenia klapków, ręczników i płaszczy kąpielowych.
11. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom których oznaki zewnętrzne wskazują na :
- choroby skóry: grzybice, brodawice, rumień, róże itp;
- otwarte skaleczenia, - choroby zakaźne, - trudno gojące się rany, - brak higieny osobistej,
- epilepsję, - częste infekcje dożylne na
kończynach,
- trudności w oddychaniu, - zaburzenia równowagi, - spożycie alkoholu lub środków odurzających, - agresywne zachowanie się.
12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji (wanna z hydromasażem oraz sauna) ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.
Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie Kryta Pływalnia i Dyrekcja MOKiS nie ponosi odpowiedzialności.
13. Wszelkie skaleczenia oraz urazy i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
14. Zasady korzystania z Krytej Pływalni przez grupy zorganizowane:
- 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.
15. Za bezpieczeństwo klientów korzystających z basenu odpowiadają ratownicy.
16. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
17.Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego na osoby trzecie.
18..Na terenie Krytej Pływalni zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nieupoważnione.
19. Naukę pływania mogą prowadzić tylko osoby upoważnione, przez co rozumie się: osoby zatrudnione w MOKiS, nauczyciele w-f w ramach zorganizowanych zajęć
szkolnych i pozaszkolnych lub szkółki pływackie, po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwoleń w tym zakresie.
20. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej, komercyjnej, akwizycyjnej na terenie pływalni bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Dyrektora
MOKiS, jak też posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie. Osoby łamiące zakazy, o których mowa wyżej będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu
wcześniej uiszczonej opłaty, bowiem nie zastosowanie się to tego zakazu oznacza działanie na szkodę MOKiS.
21.Na plaży basenowej w odzieży wierzchniej mogą znajdować się tylko osoby uprawnione: kierownicy, ratownicy, personel obsługi, instruktorzy grup zorganizowanych w
trakcie zajęć, uprawnieni instruktorzy przez Dyrektora MOKiS
22. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Krytej Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane
są do podporządkowania się jego nakazom.
23.Odpłatności za usługi Krytej Pływalni „AQURAIUS” pobierana jest z zgodnie z obowiązującym cennikiem.
24. Odpłatność za pierwszy cykl - 60 min. pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
25. Rozliczenie pobytu na basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem dodatkowego czasu pobytu (ponad 60 min) w rozliczeniu minutowym.
26. Faktury za usługi Krytej Pływalni można otrzymać w Kasie za uprzednim okazaniem paragonu fiskalnego najpóźniej do 7 dni od daty zakupu usługi.
27. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia Krytej Pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
28. Dyrekcja MOKiS nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu przedmiotów wartościowych.
29. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości -50 zł.
30. Za zgubienie żetonu do szatni użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości -20 zł.
31. Dyrekcja MOKiS nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Krytej Pływalni
32. Skargi i wnioski można zgłaszać w biurze Krytej Pływalni w godz. 8:00 – 16:00 lub siedzibie MOKiS w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego nr 20.

33. Każda osoba korzystająca z basenu ma obowiązek zapoznać się również z Załącznikami Regulaminu:

Załącznik nr 1 REGULAMIN DLA SEKCJI
Załącznik nr 2 REGULAMIN DLA INSTRUKTORÓW
Załącznik nr 3 REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Załącznik nr 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA TERENIE KRYTEJ PŁYWALNI AQUARIUS
34. Każdego klienta obowiązują przepisy regulaminu ogólnego oraz powyższe zasady, a zakupienie biletu w kasie jest jednoznaczne z ich akceptowaniem.

REGULAMIN DLA SEKCJI
1) Sekcjami organizującymi zajęcia nauki pływania są stowarzyszenia, kluby oraz firmy działające na basenie na podstawie zawartych umów o współpracy, wynajmujące
tory na czas prowadzonych zajęć, według ustalanego harmonogramu grup, zatrudniające instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia
specjalistycznych zajęć z zakresu nauki pływania.
2) Każda sekcja sama organizuje się w związku z czym samodzielnie odpowiada za formę prawną swojej działalności, sposób finansowania się, zrzeszania, przestrzegania
zasad wewnętrznych.
3) Każda sekcja prowadząca zajęcia na basenie zobowiązuje się do:
a) zapoznania z regulaminem Krytej Pływalni swoich pracowników, członków oraz zobowiązuje się do egzekwowania jego przestrzegania.
b) zapoznania swoich pracowników z regulaminem dla instruktorów wprowadzonym przez krytą pływalnię, a w razie jego nieprzestrzegania wyciągania
konsekwencji wobec swoich pracowników.
c) do prowadzenia zajęć zgodnie z obwiązującymi przepisami, grupa pływająca na Pływalni Krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę
prowadzącą zajęcia,
d) do regulowania należności finansowych zgodnie z umową o współpracy.
e) współpracy z instruktorami innych sekcji prowadzącymi zajęcia w tym samym czasie na basenie, w taki sposób aby dwa tory na basenie sportowym oraz
połowa basenu rekreacyjnego była dostępna dla klientów indywidualnych ciągle w godzinach funkcjonowania basenu.
f) przestrzegania ogólnie przyjętych „Zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie krytej pływalni Aquarius”
g) współpracy z kierownictwem basenu w celu regulowania harmonogramu oraz ogólnie przyjętych zasad.
4) Każda sekcja bierze odpowiedzialność za zachowanie się osób z którymi w danym momencie prowadzi zajęcia nauki pływania według wewnętrznych ustaleń sekcji,
regulaminu sekcji oraz zgodnie z regulaminem Krytej Pływalni. Moment uzyskania odpowiedzialności sekcji za dziecko jest wewnętrznie ustalany przez sekcję,
która decyduje się regulować te sprawy we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
5) Instruktorzy prowadzący zajęcia w sekcjach współpracujących z MOKiS zatrudniani są przez poszczególne sekcje i w sposób bezpośredni odpowiadają przed
zarządzającymi tymi sekcjami.

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
Instruktorzy prowadzący zajęcia:
a) z grupami zorganizowanymi według harmonogramu krytej pływalni oraz z klientami indywidualnymi 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 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.
5) Każdy instruktor musi dostosować się do ogólnie przyjętych „Zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie krytej pływalni Aquarius”

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 przestrzeganie.

