REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI
PRZY SP NR 11 IM. F. CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze jest obiektem
miejskim, znajdującym się w trwałym zarządzie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 11
im. F. Chopina w Jeleniej Górze.
2. Kryta pływalnia jest
szkoły priorytetów.

ogólnodostępna z zachowaniem ustalonych przez dyrekcję

3. Godziny funkcjonowania obiektu określa dyrekcja szkoły, a plan zajęć jest
wywieszony w kasie basenu.
4. Wszystkie osoby korzystające z rytej pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do
zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz do bezwzględnego
przestrzegania zawartych w nim postanowień.
5. Obowiązek zapoznania z regulaminem uczestników grupy spoczywa na opiekunie
grupy lub kierowniku grupy.
6. Regulamin Krytej Pływalni znajduje się przy wejściu do obiektu oraz na stronie
internetowej szkoły.
7. Uprawnionymi do korzystania z usług świadczonych w obiekcie krytej pływalni są
osoby posiadające bilety wstępu lub nabyły takie prawo na podstawie zawartych
umów, porozumień i uzgodnień.
8. Dzieci przed ukończeniem 12 roku życia mogą indywidualnie przebywać na terenie
obiektu krytej pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych)
dyrektor szkoły ma prawo wyrażenia zgody na wejście na obiekt bez opieki osoby
pełnoletniej i kąpiel dziecka w wieku 7-12 lat.
9. Osoby przebywające na terenie krytej pływalni naruszające porządek publiczny,
dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do
niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu
uiszczonych opłat.
10. Za skutki zachowań uczestników grupy odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
11. Osoby korzystające z krytej pływalni zobowiązane są do przebierania się
w szatniach przy natryskach („mokrych”) natryskach i pozostawiania obuwia
i okrycia wierzchniego w szatni „suchej”.
12. Przebywanie w szatniach „mokrych” oraz w hali basenowej w obuwiu zewnętrznym
jest zabronione.
13. Na terenie krytej pływalni obowiązuje zakaz:
wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających,

wnoszenia ostrych narzędzi oraz kosmetyków w opakowaniach szklanych
(szampon, mydło),
konsumowanie żywności w każdej postaci
żucia gumy
wprowadzania i przebywania zwierząt
14. Na terenie krytej pływalni obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości.
15. Korzystający z krytej pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego
podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych spełniających
funkcję nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz
przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenowej i pomieszczeń przyległych.
16. Na sygnał dźwiękowy (dzwonek, gwizdek) lub polecenie ratownika korzystający
z basenu winni natychmiast wyjść z wody.
17. Osoby niepełnosprawne korzystają z krytej pływalni z opiekunem. W sytuacji, gdy
niepełnosprawność nie wymaga dodatkowej osoby do opieki niepełnosprawny
może sam korzystać z krytej pływalni.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. Z hali basenowej korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2. Korzystanie z hali basenowej jest dozwolone wyłącznie w obecności ratowników.
Zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności dwóch ratowników i wymaganej
przepisami ilości instruktorów.
3. Wszystkie osoby przebywające w hali basenowej są zobowiązane do
podporządkowania się zapisom Regulaminu Krytej Pływalni oraz nakazom
dyżurnych ratowników, osób reprezentujących dyrekcję szkoły, w tym koordynatora
ds. krytej pływalni.
4. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy
jedno lub dwuczęściowy, a dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
5. Dzieci używające pieluch mogą korzystać z hali
w jednorazowych pieluchach przeznaczonych do kąpieli.

basenowej

wyłącznie

6. Każdy uczestnik korzystający z basenu zobowiązany jest przed wejściem na hale
basenową do umycia całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp poprzez
przejście przez brodzik.
7. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu
dostępnego w kasie.
8. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć
więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia (bez względu na
wiek uczestników).

9. Z jednego toru pływalni korzystać może 8 klientów.
10. Opiekun grupy po wejściu do
natychmiastowego skontaktowania
rozpoczęcie zajęć.

hali basenowej zobowiązany jest do
się z dyżurnym ratownikiem i zgłosić

11. Na plaży basenowej oprócz ratowników mogą przebywać instruktorzy pływania oraz
osoby udające się do niecki basenowej.
12. Na terenie hali basenowej zabrania się:
hałaśliwego zachowania,
zanieczyszczania wody basenowej,
wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
biegania, popychania osób
zagrażających bezpieczeństwu,

oraz

powodowania

wszelkich

zachowań

skakania do wody z obrzeża otaczającego nieckę basenową (skoki z słupków
startowych tylko za zgodą ratownika, bądź instruktora prowadzącego zajęcia)
nurkowania (poza wskazaniami instruktora),
chwytania i przytapiania uczestników,
siadania na liniach torowych i wychodzenia z basenu po nich.
13. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują oznaki
zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w
oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne, brak higieny
osobistej oraz zachowujące się agresywnie.
14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać
niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
15. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi
zaobserwowane nieprawidłowości i występujące zagrożenia.
16. Podczas kąpieli ogólnodostępnej zabrania się korzystania z: monopłetwy, aparatów
do nurkowania lub innego sprzętu specjalistycznego. Korzystanie z w/w sprzętu jest
możliwe po uzgodnieniu rezerwacji toru lub basenu oraz okazaniu uprawnień do
korzystania z danego sprzętu i ważności jego legalizacji.
17. Zabrania się kąpieli bez nadzoru dwóch ratowników oraz trenera lub instruktora
wg przepisów.
18. Zabrania się przebywania na pływalni osób obcych i nie zatrudnionych
po godzinach działalności pływalni.
19. Osoby nie uczestniczące w grupowych zajęciach mogą przebywać na pływalni
jedynie za zgodą dyrekcji szkoły, bądź dyżurujących ratowników.

20. Wszystkie osoby wchodzące na widownię lub udające się w stronę przebieralni
zobowiązane są do zmiany obuwia na obuwie specjalne (np. klapki) przeznaczone
tylko do zajęć na pływalni lub jednorazowe ochraniacze na obuwie. Nakrycia
wierzchnie oraz zmienne obuwie należy pozostawiać w szatni zewnętrznej tzw.
,,suchej”.
21. Zabrania się jeżdżenia po terenie i otoczeniu krytej pływalni na łyżworolkach
i wrotkach.
22. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez
grupę porządku i regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od
chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego
uczestnika zajęć.
23. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym
miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Podczas kąpieli ogólnodostępnej i zajęć zorganizowanych /grup/ odpowiedzialność
ponoszą dyżurni ratownicy i prowadzący zajęcia: trener, instruktor, nauczyciel
pływania, inna osoba do tego powołana.
2. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni
w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu
oraz po przebytych dłuższych chorobach korzystają z krytej pływalni na własną
odpowiedzialność.
4. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu krytej
pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach
ubraniowych i szatniach oraz za skradzione lub zagubione na terenie krytej pływalni
rzeczy wartościowe.
6. Osoba, która zniszczy lub zgubi kluczyk do szafki ubraniowej pokrywa koszty
wymiany zamka w szafce w wysokości 40zł.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie krytej pływalni mają kluby sportowe,
szkółki nauki pływania, organizacje prowadzące kursy ratowników, płetwonurków,
rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, korekty wad postawy, podmioty prawne
lub osoby fizyczne po uprzednim zawarciu umowy lub określeniu zasad z Dyrekcją
Szkoły Podstawowej Nr 11 im. F. Chopina w Jeleniej Górze.
2. Osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe powinny posiadać uprawnienia do pracy
dydaktycznej (trener, instruktor, nauczyciel pływania).

3. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr11 im. F. Chopina w Jeleniej Górze i osoby przez
nią upoważnione mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać
dalszego korzystania z obiektu krytej pływalni lub prowadzenia zajęć.
4. Z szatni dla inwalidów korzystać mogą w pierwszej kolejności niepełnosprawni oraz
osoby dorosłe z dziećmi do lat 7 (kobieta z synem, mężczyzna córką ), a w
godzinach przedpołudniowych osoby dorosłe posiadające umowy z dyrekcją
szkoły, a także instruktorzy prowadzący zajęcia.
5. Kasa nie prowadzi sprzedaży tzw. karnetów. Cykliczne wejścia sankcjonują
indywidualne i grupowe umowy zawarte z dyrekcją szkoły lub bilety zakupione w
kasie basenu.
6. Określa się następujące priorytety korzystania z pływalni
dydaktycznych szkoły:
Miejski Program Powszechnej Nauki Pływania dla klas III,
klasy tzw. pływackie SP 11 w Jeleniej Górze.

w

godzinach

7. Zabrania się bez zgody dyrekcji szkoły wnoszenia na teren pływalni jakichkolwiek
przedmiotów, szafek , sprzętów wodnych itp.
8. Zakup większej ilości biletów nie jest równoznaczny z rezerwacją torów.
9. Przebywanie na terenie krytej pływalni osób zatrudnionych w szkole - poza
godzinami pracy - bez ważnego biletu jest niedozwolone.
10. W przypadku konieczności opuszczenia stanowiska pracy przez jednego
z ratowników (w tym nagłe potrzeby fizjologiczne, konieczność udzielenia I pomocy
poza halą basenową na wezwanie z innego miejsca szkoły) drugi ratownik jest
zobowiązany do natychmiastowego przerwania zajęć i nakazania wszystkim
osobom przebywającym w niecce basenowej wyjścia z wody. Powrót do zajęć
nastąpić może dopiero po powrocie drugiego ratownika. Zajęcia takie zostają
przedłużone o czas nieobecności ratownika kosztem najbliższej przerwy między
zajęciowej.
11. W sytuacji wystąpienia wypadku starszy wiekiem ratownik jest zobowiązany do
podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej, a drugi ratownik niezwłocznie ma
obowiązek poinformować pogotowie ratunkowe nr telefonu 999 lub 112.
12. Z przejść służbowych mogą korzystać wyłącznie osoby zatrudnione na krytej
pływalni wykonujące w tym czasie obowiązki służbowe.
13. Ratownik, kasjer basenowy, koordynator ds. pływalni oraz każda osoba
upoważniona przez dyrekcję szkoły ma prawo do sprawdzania ważności biletu
wstępu, który należy przechowywać do kontroli.
14. Wszelkie zajęcia na krytej pływalni odbywają się według harmonogramu
opracowanego przez dyrekcję szkoły z zachowaniem przerw, w czasie których
prowadzenie zajęć i przebywanie w wodzie jest niedozwolone. Odstępstwa od tych
zasad regulują odrębne ustalenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2014 r.

