
 

Regulamin korzystania z Krytej Pływalni MOSiR  

w Jaśle przez grupy zorganizowane i grupy zajęć szkolnych 

 

§ 1 

Definicje 

1. Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej „Grupą” rozumie się zespół osób korzystających  

z Obiektu pod nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na kasie Obiektu jako wejście 

grupowe. 

2. Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie 

całego Obiektu. 

§ 2 

Przepisy organizacyjne 

1. Wejście grupowe musi być zgłoszone przy kasie Obiektu. 

2. Grupa zorganizowana wchodzi na Obiekt i opuszcza go pod nadzorem opiekuna. 

3. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na Obiekt. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z „Regulaminem Ogólnym korzystania  

z Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle ” oraz regulaminami poszczególnych urządzeń. 

5. Zajęcia pływania musza być prowadzone w obecności instruktora pływania lub osoby posiadającej 

odpowiednie wykształcenie kierunkowe do przeprowadzenia tego typu zajęć. 

 

§ 3 

Opiekun grupy 

1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej 15min. przed uzgodnionym 

terminem rozpoczęcia zajęć. 

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

bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób. 

3. Liczbę osób w grupie ustala organizator zajęć lub opiekun uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece opiekuna 

z tym, że na jednego opiekuna grupy nie powinno przypadać więcej niż: 

a) 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych), 

b) 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez 

względu na wiek uczniów), 

c) 10 uczestników w wieku do 10 roku życia 

d) ustalona i zaakceptowana przez Zarządcę Obiektu ilość osób niepełnosprawnych,  



w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych. 

4. Na wejście grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w § 3 pkt. 3 zgodę muszą wyrazić 

dyżurujący ratownicy, a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy. 

5. W przypadku grup szkolnych lub kolonijnych na Krytą Pływalne MOSiR w Jaśle  zobowiązani są 

wejść wszyscy członkowie grupy. Osoby niekąpiące się przebywają  

w miejscu wyznaczonym przez opiekuna i pozostają pod opieką i nadzorem opiekuna grupy. 

6. Pracownicy Obiektu mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z obiektu, jeżeli uznają, że 

opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy. 

7. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym  

i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą,  

w porozumieniu ze służbą ratowniczą, kształtuje program pobytu grupy na Obiekcie i korzystania 

przez jej uczestników z atrakcji wodnych. 

8. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania  

z atrakcji. 

9. Opiekunowie grup wchodzą na kompleks basenowy bezpłatnie. 

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

na całym Obiekcie. 

11. Jeśli grupa uczestniczy w zajęciach zorganizowanych z instruktorem, opiekunowie mają 

obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach z grupą i na polecenie instruktora dyscyplinować 

podopiecznych. 

12. 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 Obiektu. 

13. Opiekun grupy zobowiązany jest przez cały czas pobytu grupy na Krytej Pływalni MOSiR  

w Jaśle przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników. 

14. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

a) zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami 

poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników  

do ich przestrzegania, 

b) załatwienie w kasie pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, 

c) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, 

d) wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów, wskazanie sanitariatów i toalet 



oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet  

i sanitariatów w czasie całego pobytu na pływalni, 

e) dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed i po 

wyjściu z na hale pływalni, 

f) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego 

uczestników, 

g) przeprowadzenie grupy przez brodziki w celu wstępnego zdezynfekowania stóp, 

h) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na plaże basenową, w celu ustalenia zasad 

korzystania z kąpieli, 

i) 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, 

j) przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy  

z tego urządzenia, 

k) po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego 

grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na hali Pływalni i wyprowadzenie 

grupy z Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle, 

l) dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnowanie 

pozostawienia względnego porządku w szatni, 

15. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników 

oraz pracowników Obiektu. 

16. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce  

w czasie przebywania grupy na pływalni ratownikowi i potwierdzenie wpisem do Dziennika Pracy 

Ratowników. 

§ 4 

Uczestnicy grupy zorganizowanej 

1. Uczestnicy grupy przychodzą na pływalnię, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania  

z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup Zorganizowanych oraz 

bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom  

w nich zawartych. 

3. Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności: 

a) poruszanie się po terenie Obiektu razem z grupą 



b) przebranie się zgodnie z regulaminem w czysty strój kąpielowy, 

c) staranne umycie się przy pomocy środków myjących, 

d) przy wejściu na plażę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku, 

e) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia, 

f) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Obiektu, instruktorów 

prowadzących zajęcia i opiekunów, 

g) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających z Obiektu lub mogących spowodować wypadek, 

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

wszczynania fałszywych alarmów, 

i) przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych 

bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna, 

j) sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, 

mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia  

i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych, 

k) zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku 

skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć, 

l) udział w zbiórce kończącej korzystanie z Krytej Pływalni MOSiR w Jaśle . 

§ 5 

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 Obiekcie administracja lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego 

korzystania grupie z obiektu, do usunięcia grupy z obiektu włącznie. 

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania  

z Obiektu przez grupy jest umowa. 

4. W przypadku braku umowy korzystania z Obiektu, uważa się, że opiekun grupy zapoznał się oraz 

zapoznał uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na Obiekcie  

i wszyscy zobowiązali się do ich przestrzegania. 

 



 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 69) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

3.Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009r. tekst jedn. Dz.U z 2019r poz 2171) 
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