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REGULAMIN WEWNĘTRZNY POBYTU GRUP ZORGANIZOWANYCH. 

 
W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży warunków bezpieczeństwa i przyjemnego 
spędzania czasu na pływalni, nieodzowne jest zapewnienie opieki i nadzoru przez 

upoważnionych do tego instruktorów i opiekunów grup. 
 

1. Grupa przebywająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną 
osobę prowadzącą zajęcia. 

2. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju 
niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych. 

3. Dzieci niepełnosprawne muszą mieć pisemną zgodę lekarza na kąpiel w basenie. 
4. Grupy przedszkolne powinny korzystać z brodzika przeznaczonego dla dzieci 

przedszkolnych. Korzystanie z innych zbiorników wodnych oraz zjeżdżalni może mieć 
miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

5. Nie wolno stosować wobec dzieci i innych przymusu korzystania z urządzeń pływalni. 
6. W czasie pobytu na terenie pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby 

grupa zachowywała się stosownie, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego 
się na terenie obiektu. 

7. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie. Przed wejściem na pływalnię 
zobowiązani są do zgłoszenia grupy i dopełnienia formalności. Zmieniają też obuwie 
(na klapki basenowe) a podczas zajęć nadzorują swych podopiecznych. 

8. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w szatni w strój 
kąpielowy lub sportowy. 

9. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik. 
10.  Do obowiązków instruktorów/opiekunów grup należy w szczególności:  

 sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed i po każdych zajęciach, 

 przeprowadzenie grup do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca 
oczekiwania na wejście do szatni, 

 wykonanie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i 
pobraniem pasków, kluczy do szafek dla członków grupy, 

 pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z pasków, kluczy i szafek, 

 wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami, 

 przypomnienie grupie o możliwości lub konieczności skorzystania z 
sanitariatów i toalet, 

 przypomnienie o konieczności umycia ciała przed wejściem na halę basenu 

 wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenów, 

 zgłoszenie ratownikowi obecności grupy w hali basenowej, 

 kontrola zachowania grupy podczas pobytu na basenie, 

 utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia 
mienia pływalni, 

 po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu, zarządzenie zbiórki i 
wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i 
sanitariatami, 

 wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu 
sprzętu sportowego, pływackiego bądź ratowniczego, 

 dopilnowanie umycia ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i 
wysuszenia włosów, 

 dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez 
uczestników wszystkich rzeczy osobistych, 
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 zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczami do szafek 
odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni, 

 wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni. 
11.  Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone 

oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach. Instruktor/opiekun i ratownik mają prawo 
nie zezwolić na kąpiel w przypadku zauważenia wymienionych stanów chorobowych.  

12. Dzieci zaopatrzone w „pampersy” muszą posiadać specjalnie zabezpieczającą 
wkładkę na czas kąpieli. 

13. Posiadanie czepków przez kąpiących się jest obowiązkowe. 
14. Grupy bez prowadzącego zajęcia nie będą wpuszczane na pływalnię. 
15. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego 

zajęcia, opiekuna, ratownika.  


