
 

Załącznik nr 1 do umowy nr OSRiR. DGE.2000.32.B.14 

 
 

Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest: 
 

1. Zapoznać się z Regulaminem Pływalni i bezwzględnie go przestrzegać. 
2. Przyprowadzić grupę do holu głównego pływalni i wskazać miejsce oczekiwania na wejście 

do szatni. 
3. Załatwić w kasie pływalni formalności związane z wejściem grupowym i pobrać kluczyki do 

szafek oraz karty wstępu dla członków grupy – jeśli są wydawane (opiekunowie ponoszą 
odpowiedzialność materialną za zgubione/zniszczone kluczyki i karty wstępu).  

4. Zapoznać przed wejściem na basen uczestników grupy zorganizowanej z Regulaminem 
Pływalni. 

5. Dopilnować, aby wszyscy uczestnicy zajęć zmienili obuwie na klapki oraz posiadali czepki 
kąpielowe. 

6. Sprawować nadzór nad właściwym zachowaniem uczestników zajęć na korytarzach 
prowadzących na płytę basenu oraz w szatniach i natryskach. 

7. Dopilnować, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody dokładnie umyli ciało 
pod prysznicem. 

8. Poinformować ratownika pełniącego dyżur o przybyciu grupy oraz jej stanie liczebnym. 
9. Przekazać ratownikowi pełniącemu dyżur wszystkie karty wstępu – jeśli takie zostały wydane 

w kasie pływalni.  
10. Przebywać na płycie basenu i sprawować nadzór nad grupą w czasie zajęć. 
11. Sprawować opiekę nad uczestnikami wychodzącymi w trakcie zajęć z hali basenu do 

pomieszczeń natrysków i szatni. 
12. Przestrzegać zakazu przebywania w pomieszczeniu ratowników. 
13. Po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu, zarządzić zbiórkę, sprawdzić stan liczebny grupy i 

wyprowadzić ją z hali basenowej do pomieszczeń przebieralni i sanitariatów. 
14. Dopilnować zabranie przez wszystkich uczestników rzeczy osobistych z szatni. 
15. Wyprowadzić grupę z holu głównego pływalni. 
16. Zwrócić w kasie pływalni wszystkie wydane przed zajęciami kluczyki do szafek – jeśli zostały 

wydane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 do umowy nr OSRiR. DGE.2000.32.B.14 
 
 

Instruktor grupy zorganizowanej zobowiązany jest: 
 

1. Zapoznać się z Regulaminem Pływalni i bezwzględnie go przestrzegać. 
2. Posiadać odpowiednie uprawnienia upoważniające do prowadzenia zajęć na pływalni. 
3. Prowadzić zajęcia w grupach nie większych niż 15 osób. 
4. Przebierać się w strój kąpielowy bądź sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali 

basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowania jej uczestników. 
5. Po wejściu grupy na halę basenową zarządzić zbiórkę uczestników i sprawdzić stan liczebny 

grupy. 
6. Podporządkować się poleceniom kierownika obiektu, ratowników oraz pracowników 

pływalni. 
7. Przestrzegać zakazu przebywania w pomieszczeniu ratowników. 
8. Przed każdymi zajęciami sprawdzić sprawność techniczną i kompletność urządzeń i sprzętu 

przed ich udostępnieniem uczestnikom grupy. 
9. Uzgodnić przed zajęciami z ratownikiem pełniącym dyżur ilość i rodzaj użytkowanego 

sprzętu.  
10. Zapoznać uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i 

sprzętu, przed jego udostępnieniem. 
11. Prowadzić zajęcia w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa oraz dobrą 

praktyką. 
12. Sprawować ustawiczną kontrolę nad zachowaniem uczestników grupy w czasie jej pobytu  

w hali basenowej. 
13. Przed zakończeniem zajęć grupy dopilnować aby uczestnicy odłożyli sprzęt sportowy  

w wyznaczone miejsce. 
14. Po zakończeniu zajęć zarządzić zbiórkę, sprawdzić stan liczebny grupy. 
15. Zgłosić ratownikowi fakt zakończenia zajęć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do umowy nr OSRiR. DGE.2000.32.B.14 

 

Zasady korzystania z krytej pływalni przez grupy zorganizowane: 

1. Grupa zorganizowana to zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie 
pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, 
będących pod nadzorem opiekuna. 

2. W zajęciach prowadzonych w grupach zorganizowanych na jedną osobę prowadzącą zajęcia 
nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. 

3. Obowiązek zapoznania członków grupy zorganizowanej z Regulaminem Pływalni spoczywa na 
opiekunie danej grupy. 

4. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy: 
a) poruszanie się po krytej pływalni razem z grupą 
b) przebranie się w strój kąpielowy 
c) staranne umycie się pod prysznicem z użyciem środków myjących przed 

wejściem na basen 
d) przy wejściu na basen zdezynfekowanie stóp w brodziku 
e) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia 
f) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników 

krytej pływalni, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów. 
g) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu 

bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z krytej pływalni lub 
mogących spowodować wypadek 

h) przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych 
uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów 

i) przestrzeganie opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora 
prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy 

j) przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i 
atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia 
lub opiekuna 

k) przestrzeganie zakazu kąpieli w biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, 
bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, itd.) 

l) przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów 
m) przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć czepka pływackiego 
n) sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy 

wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego 
złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia 

o) zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego 
przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć 

p) udział w zbiórce kończącej zajęcia 
q) po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, 

pływackiego lub ratowniczego 
r) po wyjściu z basenu umycie całego ciała pod natryskami. 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4 do umowy nr OSRiR. DGE.2000.32.B.14 
 

Instruktor grupy płetwonurków zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z Regulaminem Pływalni i zobowiązać się do jego bezwzględnego przestrzegania 
2. Zapoznać przed wejściem na basen uczestników grupy zorganizowanej z Regulaminem 

Pływalni 
3. Okazać w kasie pływalni dokumenty potwierdzające posiadane przez grupę uprawnienia do 

nurkowania. 
4. Poinformować ratownika pełniącego dyżur o przybyciu grupy, jej stanie liczebnym oraz 

oświadczyć że stan zdrowia wszystkich uczestników zajęć pozwala  im na uprawianie 
nurkowania. 

5. Instruktor zajęć w zakresie nurkowania w basenie sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem 
osób nurkujących oraz przestrzeganiem przez uczestników grupy regulaminu Pływalni; 

6. Instruktor zajęć w zakresie nurkowania zapewnia podczas zajęć dodatkowy sprzęt medyczny 
tj.:  
a) zestaw pierwszej pomocy odpowiedni do planowanego nurkowania  
b) tlenowy zestaw ratunkowy, umożliwiający podawanie poszkodowanemu co najmniej 

15l/min czystego tlenu w czasie nie krótszym niż 20 min. 
7. Instruktor zajęć w zakresie nurkowania ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne 

nieszczęśliwe wypadki uczestników grupy czy osób trzecich, które spowodowane będą nie 
przestrzeganiem Regulaminu Pływalni. 



 

 

 


