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Regulamin grup zorganizowanych - kryta pływalnia przy ul. Łódzkiej 19-29 

§ 1. ZASADY OGÓLNE GRUP 

1. Użytkownik grupy zorganizowanej nie może opuszczać hali basenowej w trakcie zajęć bez 
poinformowania o tym opiekuna grupy lub na wyraźne polecenie ratownika. 

2. Przebywanie w wodzie przez użytkownika grupy może mieć miejsce tylko pod nadzorem 
instruktora grupy. 

3. Do obowiązków użytkownika grupy należą: 
a) Udział w organizowanych zbiórkach; 
b) Słuchanie się poleceń opiekunów i ratownika; 
c) Sygnalizowania opiekunowi o wszystkich sytuacjach mogących doprowadzić do wypadku, 
w tym o własnym złym samopoczuciu; 
d) Zgłaszania ratownikowi lub opiekunowi każdego przypadku skaleczenia lub urazu doznanego 
w czasie wykonywania ćwiczeń na zajęciach grupy. 

4. Każda grupa zorganizowana zalicza się do jednej z grup: grupy szkolnej, grupy nauki pływania, 
grupy treningowej lub grupy rekreacyjnej. 

5. Skakanie do wody jest dozwolone tylko za zgodą ratownika lub instruktora. Instruktor musi 
poinformować ratownika o ewentualnych przyszłych skokach do wody przez użytkowników jego 
grupy.  
 

§ 2. ZASADY DLA OPIEKUNÓW 

1. Opiekun grupy ma obowiązek zapoznać każdego nowego użytkownika grupy zorganizowanej 
z regulaminem pływalni oraz zasadami na niej obowiązującymi tuż przed pierwszym wejściem na 
pływalnię (dopuszczalne najpóźniej w szatni basenowej - w przypadku pełnego holu). 

2. Opiekun grupy jest osobą odpowiedzialną za to, aby upilnować każdego użytkownika grupy 
w kwestii przestrzegania zasad panujących na pływalni oraz powinien przebywać z grupą przez 
cały czas jej pobytu na pływalni. 

3. Minimalna liczba opiekunów: 
a) Grupa szkolna – 1 na 15 użytkowników; 
b) Grupa treningowa – 1 na 15 użytkowników; 
c) Grupa nauki pływania – 1 na 15 użytkowników; 
d) Grupa rekreacyjna – nie jest wymagany; 
e) Niezależnie od klasyfikacji grupy – każda grupa płetwonurków musi posiadać przynajmniej 
jednego opiekuna, który będzie towarzyszył grupie w hali basenowej wraz z wymaganym 
sprzętem opisanym w osobnym punkcie. 

4. Opiekun grupy zobowiązany jest poinformować ratownika o przybyciu grupy i jej stanie 
liczebnym. W tym momencie może jednocześnie przekazać wszystkie karty dostępu, jeżeli 
uprzednio zebrał je od użytkowników swojej grupy (o ile były wydane). 

5. Opiekun grupy może wejść do wody tylko w sytuacjach nagłych. 
6. Opiekun grupy powinien: 

a) Po wejściu grupy na halę basenową zarządzić zbiórkę i sprawdzić stan liczebny grupy; 
b) Przebywać razem z grupą i kontrolować jej zachowania; 
c) Sprawdzić stan urządzeń i sprzętu przed udostępnieniem go użytkownikom grupy; 
d) Zapoznać użytkowników grupy na pierwszych zajęciach z instrukcją prawidłowego 
i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu; 
e) Po zakończeniu zajęć zarządzić zbiórkę i sprawować kontrolę nad użytkownikami grupy do 
momentu, aż opuszczą oni halę basenową; 
f) Zgłosić ratownikowi fakt zakończenia zajęć. 

7. Opiekun grupy szkolnej musi: 
a) Przejąć opiekę nad użytkownikami grupy od ich opiekunów najpóźniej w momencie 
wchodzenia użytkowników do szatni;  
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b) Sprawując opiekę nad całą grupą jest zobowiązany do wskazania jej miejsca oczekiwania 
w holu: 

- przed wejściem do szatni; 
- przed opuszczeniem pływalni, zaraz po wyjściu z szatni; 

c) Dopełnić w kasie basenowej wszelkich formalności związanych z wejściem grupy i pobrać 
kluczyki oraz karty wstępu dla użytkowników grupy - jeżeli są wydawane; 

8. Opiekun grupy płetwonurków musi: 
a) Okazać w kasie pływalni dokumenty potwierdzające posiadane przez niego uprawnienia; 
b) Upewnić się, że stan zdrowia wszystkich użytkowników grupy pozwala im na uprawianie 
nurkowania; 
c) Instruować wszystkich użytkowników grupy o prawidłowym użytkowaniu sprzętu oraz o 
zachowaniu szczególnej ostrożności w obchodzeniu się z tym sprzętem, aby nie uszkodzić 
elementów niecki basenowej w czasie użytkowania; 
d) Zapewnić podczas zajęć dodatkowy sprzęt medyczny tj.: 

 Zestaw pierwszej pomocy odpowiedni do planowanego nurkowania; 

 Tlenowy zestaw ratunkowy, umożliwiający podawanie poszkodowanego co najmniej 
15l/min czystego tlenu w czasie nie krótszym niż 20 min. 

  
§ 3. ZASADY DLA INSTRUKTORÓW GRUP ZORGANIZOWANYCH 

1. Każda grupa szkolna, nauki pływania i treningowa musi posiadać swojego instruktora grupy. 
Instruktor ten musi posiadać odpowiednie uprawnienia, upoważniające go do prowadzenia 
swoich zajęć.  

2. Instruktor może być jednocześnie opiekunem grupy. 
3. Instruktor grupy powinien prowadzić zajęcia w sposób zgodny z przepisami prawa, regulaminem 

pływalni oraz zasadami bezpieczeństwa oraz dobrą praktyką. 
4. W momencie opuszczenia hali basenowej przez instruktora w wodzie nie może pozostać żaden z 

użytkowników. Ponadto instruktor nie może opuścić hali basenowej, jeżeli w wodzie pozostał 
chociaż jeden użytkownik jego grupy. 

5. Instruktor grupy musi uzgodnić z ratownikiem ilość sprzętu do pływania należącego do OSRiR, 
który będzie użytkowany przez jego grupę. Po zakończonych zajęciach sprzęt musi zostać 
odłożony w stanie niepogorszonym na swoje miejsce. Ewentualne szkody należy zgłosić 
ratownikowi.  

6. Instruktor grupy na czas pobytu w hali basenowej musi przebierać się w strój kąpielowy bądź 
sportowy. Dodatkowo przed wstępem na teren hali musi przebierać buty na zmienne lub chodzić 
boso i zakładać obuwie zewnętrzne dopiero po jej opuszczeniu. 
 

 
§ 4. ZASADY DLA ORGANIZATORÓW GRUP 

1. Zapewnienie opiekunów grup leży po stronie organizatorów zajęć. W przypadku braku opiekuna, 

na organizatorze spoczywają wszystkie obowiązki opiekuna grupy. 

2. Organizator bierze pełną odpowiedzialność za użytkowników swojej grupy. Dotyczy to kwestii 
ubezpieczenia oraz między innymi odpowiedzialności za zniszczony sprzęt, mienie lub zagubione 
karty i klucze. 

3. Administrator może prowadzić rejestr instruktorów w aktualnym sezonie. O dopuszczeniu 
instruktora do prowadzenia zajęć decyduje organizator, na którym leży wszelka odpowiedzialność 
z tym związana.  

4. Administrator może w każdej chwili poprosić organizatora o przesłanie listy instruktorów wraz 
z poświadczeniem o posiadanych przez nich kwalifikacjach, w celu udzielenia im dostępu do 
pomieszczenia instruktorów. 

5. Organizator zajęć w zakresie nurkowania ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne 
nieszczęśliwe wypadki uczestników grupy czy osób trzecich, które spowodowane będą 
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nieprzestrzeganiem zasad pływalni oraz nierozwagą użytkowników grupy płetwonurków lub 
błędów wynikających z niewłaściwie prowadzonych zajęć przez instruktorów jego grupy. 

6. W czasie zawodów i innych imprez sportowych, organizator zobowiązany jest do przestrzegania 

zapisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz podpisanej umowie. Dodatkowo organizator 

odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zaspokojenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku tymi 

imprezami lub zawodami. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE ZASAD GRUP ZORGANIZOWANYCH 

1. W przypadku grup zorganizowanych administratorowi przysługuje prawo dysponowania 

niezarezerwowaną częścią basenu z uwzględnieniem szczególnego charakteru tych zajęć.  

2. W przypadku niestosowania się do zasad zawartych w paragrafach 1 – 4 powyżej, administrator 

ma prawo upomnieć organizatora. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii administrator 

ma prawo wypowiedzieć umowę lub wycofać wydaną zgodę w trybie natychmiastowym. 

 


