
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA TERENIE
 KRYTEJ PŁYWALNI ,,AQUARIUS". 

I –OBOWIAZUJĄCE REGUALMINY I ZASADY

Każdego  instruktora,  opiekuna  grupy  zorganizowanej,  klienta  indywidualnego,  każdą  grupę  zorganizowaną,  sekcję

korzystającą z pływalni  obowiązują przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejsze zasady, a zakupienie biletu w kasie jest

jednoznaczne z akceptowaniem  regulaminu ogólnego oraz powyższych zasad.

 I -WEJŚCIE NA TEREN SZATNI I PRZEBIERALNI 

a) wejście następuje po uprzednim przeliczeniu grupy, okazaniu wymaganych dokumentów  i  zarejestrowaniu jej w kasie

przez opiekuna lub instruktora na 10 minut przed zajęciami,

b) wejście instruktorów, opiekunów, grup i osób indywidualnych odbywa się tylko i wyłącznie w obuwiu zamiennym i bez

wierzchnich okryć,

c) wejście grup zorganizowanych na teren szatni odbywa się w obecności instruktora lub opiekuna, 

d) wejście grup zorganizowanych dzieci z sekcji pływackich odbywa się według wewnętrznych ustaleń każdej sekcji,

d)  wejście  grup  zorganizowanych  na  teren  hali  basenowej  z  szatni  odbywa  się  tylko  za  pozwoleniem  i  w  obecności

instruktora lub opiekunów, 

e)  na  teren  szatni  i  przebieralni  może  wejść  maksymalnie  dwóch  opiekunów do  grupy 15-o  osobowej  pomagających

dzieciom przed i po zajęciach. Dodatkowe osoby mogą wejść na teren przebieralni i szatni tylko po uprzednim uzgodnieniu i

zgłoszeniu w kasie,

f) wejścia indywidualne dzieci na teren szatni i przebieralni pod opieką jednej osoby dorosłej.

II -BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 

1)  Za  porządek  i  bezpieczeństwo  dzieci  w  grupach  zorganizowanych  na  terenie  szatni  i  przebieralni  odpowiadają

opiekunowie grup.

2) Za porządek i bezpieczeństwo dzieci  w sekcjach odpowiadają opiekunowie lub instruktorzy według wewnętrznych

ustaleń każdej sekcji

2) Za porządek i bezpieczeństwo dzieci korzystających z basenu indywidualnie, na terenie szatni i przebieralni odpowiadają

ich opiekunowie. Dzieci do lat 9 wchodzą na nieckę z opiekunem. 

3) Za porządek i bezpieczeństwo dzieci  w grupach zorganizowanych na terenie hali  basenowej odpowiadają ratownicy

wodni oraz instruktorzy a za bezpieczeństwo pozostałych osób odpowiadają ratownicy wodni,

4) Opiekun grupy bierze odpowiedzialność za zachowanie się swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie

obiektu, powinien więc wejść na nieckę basenową razem z grupą przygotowany do zajęć.

III –  ZASADY KORZYSTANIA Z NIECEK BASENÓW

1) Tor nr 4 i 5 oraz środkowa część basenu rekreacyjnego jest stale zarezerwowana dla klientów indywidualnych. 

2)  Jeżeli nie ma grup zorganizowanych lub są one nieliczne, klienci mogą korzystać z wszystkich wolnych torów. 

3)  Instruktorzy  grup  odpowiedzialni  są  za  płynność  pracy  na  niecce,  a  więc  za  współpracę  z  innymi  instruktorami,

ratownikami, zwalnianie torów w razie zaistnienia takiej potrzeby, szanowanie klientów indywidualnych.

4) Grupy sekcyjne rezerwują całe tory, według harmonogramu grup dostępnego na naszej stronie internetowej.

5) Każdy instruktor z 15-o osobową grupą może zajmować tylko jeden tor, chyba że warunki w tym momencie pozwalają na

skorzystanie z większej ilości torów.

6) Klienci w razie problemów proszeni są o kontaktowanie się z ratownikami, którzy nadzorują bezpieczeństwo na niecce i

rezerwują odpowiednie tory.

7)  Wszystkie  osoby korzystające  z  basenu   oraz  prowadzące  zajęcia zobowiązane  są  do  zastosowania  się  do  poleceń

ratowników wodnych, którzy odpowiedzialni są za nadzorowanie i koordynowanie powyższych zasad.




