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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY
ZORGANIZOWANE NA BASENIE SZKOLNO -

REHABILITACYJNYM W WOLI RZĘDZINSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub
uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora,
trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będący pod nadzorem
opiekuna.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z
basenu. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminami spoczywa
na organizatorze zajęć grupowych.

3. Godziny i czas korzystania z pływalni reguluje umowa lub harmonogram
zajęć.
4. Zajęcia z nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności
uczniów.
5. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby

grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła
urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

6. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż :
7. a) 15 uczestników,
8. b) 10 dzieci w przypadku grup przedszkolnych,
9. c) ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób

niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu
zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów,
d) ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób
uczestnicząca w innych zajęciach o specyficznym charakterze.

10. W czasie pobytu grup na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest
zobowiązany do egzekwowania od uczestników grup zachowań zgodnych z
obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.

11. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się
poleceniom ratowników pływalni.

12. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.
13. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania

regulaminów obowiązujących na terenie pływalni - kierownik pływalni lub
ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i
usunięcia z niej grupy.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia na basenie dla dzieci odbywają się według grafiku zajęć na pływalni
na dany rok szkolny.

2. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele, trenerzy/instruktorzy i dodatkowi
opiekunowie.
3. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o
stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich
umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z
opiekunem grup i ratownikiem kształtuje program zajęć oraz korzystanie przez
jej uczestników z atrakcji wodnych.
4. Opiekunem na zajęciach jest nauczyciel który sprawuje stały nadzór nad
uczestnikami zajęć oraz przeciwdziała zachowaniom sprzecznym z
obowiązującymi na basenie regulaminami oraz zasadami zachowania na
pływalni.
5. Bezpośrednim opiekunem dzieci przebywających w wodzie jest instruktor
prowadzący zajęcia pod nadzorem dyżurującego ratownika.
6. Dodatkowymi opiekunami grupy stają się towarzyszący uczniom podczas
wyjazdu na basen rodzice/prawni opiekunowie.

III. ZADANIA NAUCZYCIELA - OPIEKUNA

1. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa na pływalni oraz
nadzorowanie ich przestrzegania.

2. Zakomunikowanie dyżurującemu ratownikowi stanu liczbowego grupy
rozpoczynającej zajęcia na basenie.

3. Podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów
krytej pływalni, podanie placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy.



4. Wyprowadzanie uczniów na basen i przekazanie ich instruktorom pływania
oraz odbieranie ich od instruktorów i odprowadzenie do szatni.

5. Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy umyli się pod natryskami i
zdezynfekowali stopy w brodziku.

6. Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy zmienili obuwie na klapki oraz założyli
czepki kąpielowe na głowę tak, aby włosy znajdowały się wewnątrz czepka.

7. Ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu
na hali basenowej, w szatniach, przebieralniach, natryskowniach i
podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia
mień lub urządzeń.

8. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za
właściwe zachowanie się grupy na hali oraz w pomieszczeniach basenu.

9. Opiekunowie grup zobowiązani są przez cały czas pobytu grup na hali
basenowej przebywać razem z grupą.

VI. ZADANIA UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

1. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z
pływania i uczestniczący w nich.

2. Uczestnicy słuchają wszystkich nauczycieli, którzy sprawują opiekę podczas
zajęć na basenie oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni.

3. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
podczas zajęć na basenie i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.

4. Utrzymują porządek na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.
5. Samodzielnie dbają o przybory pływackie i biorą odpowiedzialność za ich
porządkowanie po zajęciach.
6. Poruszają się po hali basenowej zgodnie z zasadami podanymi przez
opiekunów.
7. Powiadamiają instruktora lub opiekuna zajęć o konieczności opuszczenia
hali basenowej.

VII. ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE

1. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni/szatni obowiązuje zmiana
obuwia na obuwie gumowe, antypoślizgowe - np. klapki kąpielowe.

2. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie
i powoli.

3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:

• dla dziewcząt - jedno lub dwuczęściowy,
• dla chłopców - spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i
mankietów),
• dla wszystkich użytkowników - czepek, który szczelnie przylega do głowy i
całkowicie osłania włosy pływającego.

4. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki,
bransoletki, łańcuszki i innej biżuterii lub dewocjonaliów.

5. Każda osoba zobowiązana jest opłukać się przed wejściem na basen pod
natryskiem i po wyjściu z basenu.

6. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod
nadzorem opiekunów i zostają przekazani instruktorom.

7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i
bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia
instruktora i ratownika.

8. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwa osób tam przebywającym oraz im samym.

9. Zabrania się w szczególności:
• wchodzić do wody bez zezwolenia,
• biegać po niecce otaczającej basen, w szatniach i pod prysznicami,
• skakać do wody z brzegów basenów bez zgody i nadzoru instruktora lub
ratownika basenu,
• popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu
niecki basenu,
• zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,
symulować utonięcia lub podtopienia,
• nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i
nadzoru instruktora,
• niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie
pływalni
• zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,
• używać sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski
i szkła kontaktowe),
• konsumpcji żywności na hali basenowej,
• żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do
wody basenowej, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.

10. Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętu pływackiego powinni po zajęciach
odłożyć go na określone miejsce.



11. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni,
kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
12. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy
posiadają odpowiednie kwalifikacje na podstawie rozporządzenia MSW (DRiOL-
NRGW- 0272 - 11/2012 z dnia 17 października 2012 ).
13. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący muszą natychmiast wyjść z
wody i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.
14. Na sygnał kończący zajęcia (dzwonek) uczestnicy zajęć muszą natychmiast
wyjść z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie
udać się do swoich szatni.
15. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać zasad regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i
opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przepisów regulaminu.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność
ponoszą ich prawni opiekunowie.


