
REGULAMIN  GRUP ZORGANIZOWANYCH 

OBOWIĄZUJĄCY NA KRYTEJ PŁYWALNI POSiR W PRZEMYŚLU 

PRZY UL. 22 STYCZNIA 8,  37-700 PRZEMYŚL 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się osoby ćwiczące w wodzie pod nadzorem i  kierunkiem 

instruktora, trenera, nauczyciela, opiekuna lub innej uprawnionej osoby zwanej dalej opiekunem. 

Liczebność grupy uzależniona jest od przepisów bezpieczeństwa i limitu osób jakie mogą przebywać 

jednocześnie na Pływalni – oraz na jakiej części Pływalni prowadzone są zajęcia.  

2. Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego harmonogramu. 

3. Godziny i czas korzystania grupy z Pływalni reguluje umowa pomiędzy POSiR a podmiotem 

prowadzącym zajęcia grupowe. 

4. Grupa zorganizowana wchodzi na Pływalnię i ją opuszcza pod nadzorem opiekuna, instruktora, 

nauczyciela, trenera, który wynajmuje na czas prowadzonych zajęć od POSiR część Pływalni. 

5. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na Pływalnię. 

6. Na Pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek 

sprawdzić stan liczbowy przed i po zajęciach oraz podać dyżurującemu ratownikowi. 

7. Osoby przybyłe na zajęcia po godzinie rozpoczęcia nie będą wpuszczane na zajęcia. 

8. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie 

może przypadać więcej niż 15 uczestników, natomiast w grupach przedszkolnych  nie więcej niż 10 

dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stanu 

upośledzenia zdrowia podopiecznych. 

9. Zajęcia na Pływalni odbywać się mogą tylko w obecności ratownika dyżurnego oraz 

instruktora/nauczyciela  lub opiekuna grupy. 

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni i nie narusza postanowień 

Regulaminu Pływalni. 

11. Obowiązek zapoznania członków grupy zorganizowanej z Regulaminem Pływalni oraz 

Regulaminem Grup Zorganizowanych spoczywa na organizatorze zajęć grupowych. 

II. Opiekun grupy 

1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie 15 min. przed uzgodnionym terminem 

rozpoczęcia zajęć. 

2. Opiekun grupy zobowiązany jest do właściwej opieki, ustawicznego nadzoru i zapewnienia 

bezpieczeństwa  grupie osób z którą prowadzi zajęcia i które przebywają pod jego opieką i 

nadzorem. 

3. W przypadku grup szkolnych na halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy. 

Uczniowie (nie ćwiczący) mają obowiązek przebrać się w strój sportowy (koszulka z krótkim 

rękawem, krótkie spodenki) i wejść na halę basenową pozostając pod opieką i nadzorem opiekuna 

grupy. 

4. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym 

uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich.  

5. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo we 

wszystkich pomieszczeniach Pływalni. 

6. W czasie pobytu grupy na Pływalni opiekunowie są zobowiązani zachować należytą staranność w 

wykonywaniu swoich obowiązków i dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali Regulaminów, 

zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz 

mienia znajdującego się na terenie Pływalni. 

7. Opiekun grupy zobowiązany jest przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z 

grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników. 

8. Opiekun zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy (koszulka z krótkim 

rękawem, krótkie spodenki), który umożliwia natychmiastowe wejście do wody. 



 

9. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

• wprowadzenie grupy do holu Pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do 

strefy czystej. 

• zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Pływalni, Regulaminem Grup 

Zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania, 

• dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szafkach na holu Pływalni obuwie   

i założyli klapki basenowe, 

• załatwienie w kasie Pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, 

• pobranie pasków z transponderem do szafek dla uczestników grupy, 

• wprowadzenie grupy do strefy czystej i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe 

oraz dopilnowanie właściwego stroju kąpielowego uczestników, 

• wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów oraz zwrócenie uwagi 

na obowiązek korzystania z sanitariatów w czasie całego pobytu na Pływalni, 

• dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przed i po wyjściu z hali basenowej, 

• przeprowadzenie grupy przez brodziki w celu wstępnego zdezynfekowania stóp,  

• zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu ilościowego grupy, 

• zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na teren hali basenowej, w celu 

ustalenia zasad korzystania z kąpieli, 

• prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą 

praktyką, 

• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na Pływalni   

i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa    

i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń, 

• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w 

wyznaczonym miejscu używanego przez uczestników grupy sprzętu rekreacyjnego, 

sportowego, pływackiego, 

• po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu 

liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na hali 

basenowej i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów, 

• dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni, 

• wyprowadzenie przez bramki uczestników grupy i rozliczenie się pasków z 

transponderami w kasie Pływalni oraz uregulowanie dopłaty w przypadku przekroczenia 

czasu pobytu.  

10. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz 

pracowników Pływalni. 

11. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie 

przebywania grupy na Pływalni ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu do Dziennika Pracy 

Ratowników. 

III. Uczestnicy grupy zorganizowanej 

1. Uczestnicy grupy przychodzą na Pływalnię, 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Pływalni, Regulaminem Grup 

Zorganizowanych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich 

zawartych. 

3. Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności: 

• poruszanie się po terenie Pływalni razem z grupą, 

• pozostawienie w szafce w holu Pływalni obuwia i założenia klapek basenowych, 

• przebranie się zgodnie z Regulaminem w czysty strój kąpielowy i założenie czepka, 

• umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek, 



• staranne umycie się oraz zdezynfekowanie stóp w brodziku przy wejściu na halę 

basenową, 

• udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia, 

• bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Pływalni,  

                                instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów, 

• przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu,  

            bezpieczeństwu innych osób korzystających z Pływalni lub mogących spowodować    

            wypadek, 

• przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników 

kąpieli oraz wszczynania fałszywych alarmów, 

• przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz 

opuszczania hali basenowej bez powiadomienia opiekuna grupy, 

• sygnalizowanie opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do 

wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia, 

• zgłoszenie opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w 

trakcie trwania zajęć, 

• udział w zbiórce kończącej zajęcia, 

• po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, 

pływackiego, 

• po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała, 

• opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych. 

 

IV. Przepisy końcowe 

1. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych za bezpieczeństwo uczestników 

odpowiada organizator. 

2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminów 

obowiązujących na Pływalni administracja lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego 

korzystania grupie z Pływalni i usuniecie z niej grupy. 

3. Członkowie grup lub osoby mające uprawnienia do korzystania z Pływalni nie mogą odstępować 

swoich uprawnień osobom trzecim.  

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Pływalni przez 

grupy jest umowa. 

5. W przypadku braku umowy korzystania z Pływalni, uważa się, że opiekun grupy zapoznał się oraz 

zapoznał uczestników grupy z Regulaminami obowiązującymi na Pływalni i wszyscy zobowiązali 

się do ich przestrzegania. 

                 Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.posir.pl, na tablicy ogłoszeń oraz do 

          wglądu u obsługi Pływalni.  

 

                                                                                                              DYREKTOR  POSiR 

 

 

 

 

http://www.posir.pl/

