
 

                REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY DLA GRUP KORZYSTAJĄCYXCH   

   Z KRYTEJ PŁYWALNI w SP NR 5 W LUBLINIE 

  (Obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z krytej pływalni i 

stanowi załącznik do umowy o wynajem obiektów) 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uczących 

się pływać pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej 

uprawnionej osoby. Uczestnicy nauki pływania mogą liczyć nie mniej niż 5 lat.     

2. Obowiązek zapoznania uczestników grup (w przypadku nauki pływania dzieci 

także ich opiekunów) z regulaminami spoczywa na organizatorze zajęć grupowych.   

3. Organizatora zajęć reprezentuje opiekun grupy. Jest on zobowiązany do 

właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy 

grupie osób. 

3. Wejście do szatni odbywa się pod nadzorem opiekuna na min. 5 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

4. Opiekun grupy pobiera i zdaje klucze do szafek. Za zniszczony lub zagubiony 

klucz opiekun grupy wpłaca określoną przez zarządzającego basenem kwotę 

równoważną wartości. 

5. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu 

pływalni, przed rozpoczęciem zajęć, regulaminu lub zasad uczestnictwa w 

zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć 

/instruktora/, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

6. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, 

fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich. 

7. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za 

jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach pływalni: 

a) szatniach; 

b) natryskach; 

c) hali basenowej.                                                                                                                                 

8. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, 

żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, 

spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń i mienia znajdującego 

się na terenie obiektu.                   

9. Uczestnicy zajęć wchodzą do szatni i na pływalnię wyłącznie z opiekunem. 

10. Opiekunowie grup zobowiązani są przez cały czas pobytu na pływalni 

przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.                                                                                                                        

11. Po zakończeniu zajęć uczestnicy opuszczają część basenową i szatnię pod 



nadzorem opiekuna.                                                                                              

12. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się 

poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni. 

13. Opiekun grupy musi zgłosić każdy wypadek w czasie przebywania grupy na 

pływalni ratownikowi lub kierownikowi obiektów sportowych SP 5. Ponosi pełną 

odpowiedzialność za takie zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez 

uczestników grupy, obowiązujących na terenie obiektu przepisów.   

14. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 

przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni. 

15. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania 

regulaminów obowiązujących na terenie obiektu Zarządzający ma prawo do 

usunięcia grupy lub jej członków z basenu. Gdy takie przypadki powtarzają się 

Zarządzający ma prawo do rozwiązania umowy. 

16.    Uczniowie i inni uczestnicy zajęć, u których występują choroby skóry, 

infekcje, otwarte skaleczenia, rany oraz choroby zakaźne, układu krążenia, 

epilepsja, otarcia nie mogą uczestniczyć w zajęciach na basenie. 

Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

a) Zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym korzystania z pływalni. 

b) Przekazanie kluczy od szafek uczestnikom oraz pouczenie o sposobie 

korzystania z szafek. 

c) Dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne 

oraz obuwie i założyli klapki basenowe. 

d) Wprowadzenie grupy do przebieralni, a następnie do hali basenowej.                 

e) zwrócenie uwagi, by wszyscy podopieczni przy wejściem na halę basenową 

umyli całe ciało i zdezynfekowali stopy w brodziku.                                                                        

f) Zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na pływalnię i jej liczebności. 

g) Ustawiczna kontrola zachowania się uczestników grupy w czasie całego pobytu 

na hali basenowej.                                                                                                                  

h) Po zakończeniu zajęć wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w 

wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego. 

i) Zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie 

ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy do szatni. 

j) Zebranie od uczestników grupy kluczy od szafek i rozliczenia się z nich z obsługą 

basenu. Wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni. 
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