Regulamin dla sekcji
1) Sekcjami organizującymi zajęcia nauki pływania są stowarzyszenia, kluby oraz firmy działające
na basenie na podstawie zawartych umów o współpracy, wynajmujące tory na czas prowadzonych
zajęć, według ustalanego harmonogramu grup, zatrudniające instruktorów posiadających
uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu nauki pływania.
2) Każda sekcja sama organizuje się w związku z czym samodzielnie odpowiada za formę prawną
swojej działalności, sposób finansowania się, zrzeszania, przestrzegania zasad wewnętrznych.
3) Każda sekcja prowadząca zajęcia na basenie zobowiązuje się do:
a) zapoznania z regulaminem Krytej Pływalni swoich pracowników, członków oraz zobowiązuje
się do egzekwowania jego przestrzegania.
b) zapoznania swoich pracowników z regulaminem dla instruktorów wprowadzonym przez krytą
pływalnię, a w razie jego nieprzestrzegania wyciągania konsekwencji wobec swoich
pracowników.
c) do prowadzenia zajęć zgodnie z obwiązującymi przepisami, grupa pływająca na Pływalni
Krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia,
d) do regulowania należności finansowych zgodnie z umową o współpracy.
e) współpracy z instruktorami innych sekcji prowadzącymi zajęcia w tym samym czasie na
basenie, w taki sposób aby dwa tory na basenie sportowym oraz połowa basenu rekreacyjnego
była dostępna dla klientów indywidualnych ciągle w godzinach funkcjonowania basenu.
f) przestrzegania ogólnie przyjętych „Zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie krytej pływalni
Aquarius”
g) współpracy z kierownictwem basenu w celu regulowania harmonogramu oraz ogólnie
przyjętych zasad.
4) Każda sekcja bierze odpowiedzialność za zachowanie się osób z którymi w danym momencie
prowadzi zajęcia nauki pływania według wewnętrznych ustaleń sekcji, regulaminu sekcji oraz
zgodnie z regulaminem Krytej Pływalni. Moment uzyskania odpowiedzialności sekcji za dziecko
jest wewnętrznie ustalany przez sekcję, która decyduje się regulować te sprawy we własnym
zakresie i na własną odpowiedzialność.
5) Instruktorzy prowadzący zajęcia w sekcjach współpracujących z MOKiS zatrudniani są przez
poszczególne sekcje i w sposób bezpośredni odpowiadają przed zarządzającymi tymi sekcjami.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i przyjęłam do wiadomości i zastosowania:
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