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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O. 
DLA GRUPY ZORGANIZOWANYCH 

 

Do niniejszego Regulaminu stosuje się również zapisy „Regulaminu pływalni Śremski Sport 

Sp. z o.o.” oraz regulaminów szczegółowych znajdujących się na hali basenowej. 

Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać w kasie obiektu lub pod nr tel. 61 222 86 80. 

Niniejszy Regulamin określa, co następuje: 

1. Każdy opiekun grupy, przed wejściem na obszar pływalni z grupą zorganizowaną, 

zobowiązany jest do zapoznania siebie oraz uczestników grupy z niniejszym Regulaminem, 

„Regulaminem pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.” oraz pozostałymi regulaminami 

szczegółowymi pływalni.  

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z basenu, strefy saun  

lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem instruktora, trenera, nauczyciela lub 

innej uprawnionej osoby pełniącej rolę opiekuna. 

3. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed 

uzgodnionym czasem rozpoczęcia zajęć. 

4. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, 

nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób. 

5. Opiekun grupy oświadcza, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby 

posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub 

które złożyły podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.  

W przypadku osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych oświadczenie składa  

ich przedstawiciel ustawowy. Odpowiedzialność za powyższe spoczywa na opiekunie grupy, 

który ma obowiązek przechowywania ww. oświadczeń dla celów kontroli przez uprawnione 

organy w terminach określonych przepisami prawa.  

6. 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 z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni  

i ustala reguły korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych. 

7. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania  

z atrakcji pływalni, a zasady korzystania przez uczestników grupy ze strefy saun muszą być 

wcześniej uzgodnione z kierownictwem obiektu. 

8. Opiekun grupy ma obowiązek egzekwowania od uczestników grupy przestrzegania ustaleń 

zawartych w regulaminach znajdujących się na terenie pływalni. 

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

bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach wchodzących w skład pływalni, które zostały 

udostępnione klientom. 

10. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż: 

• 30 pełnoletnich uczestników grupy, 

• 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów, 

• 10 uczestników w wieku przedszkolnym. 

11. W przypadku osób niepełnosprawnych liczba osób jest ustalana i akceptowana przez 

kierownictwo obiektu z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia 

podopiecznych. 
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12. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnie bezpłatnie, jeśli grupa posiada maksymalną liczbę 

uczestników podaną w punkcie 10. 

13. Grupy bez opiekuna lub z niewystarczającą liczbą opiekunów nie zostaną wpuszczone  

na pływalnię do momentu uzupełnienia braków w obsadzie.  

14. Opuszczenie hali basenowej przez opiekuna może skutkować naruszeniem postanowień 

wyszczególnionych w punkcie 10, przez co grupa może być zobowiązana do opuszczenia hali 

basenowej. 

15. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy albo sportowy i przez cały 

czas pobytu na hali basenowej przebywać razem z grupą oraz na bieżąco kontrolować 

zachowanie jej uczestników. 

16. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra 

wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany. 

17. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

• wprowadzanie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania  

na wejście do szatni, 

• załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, 

• pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i przebieralni, 

• dopilnowanie, aby wszyscy podopieczni zdjęli obuwie i założyli klapki basenowe, 

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

umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, 

• wprowadzenie do pomieszczeń z natryskami, 

• zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji w czasie całego pobytu na pływalni, 

• dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, 

• dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju 

kąpielowego uczestnika, 

• wprowadzenie grupy na halę basenową oraz przypilnowanie, aby wszyscy podopieczni 

przed wejściem na halę opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się  

w niecce (tzw. stopomyjka), która znajduje się przy wyjściu z szatni, 

• zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na halę basenową, w celu ustalenia 

zasad korzystania z pływalni, 

• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy, stała kontrola zachowania 

uczestników grupy w czasie pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby 

działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa, spokoju, kultury i porządku na 

pływalni oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia, 

• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia  

w wyznaczonych miejscach wypożyczonego za zgodą ratownika sprzętu sportowego, 

rekreacyjnego lub ratowniczego, 

• po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu 

liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie 

grupy z hali basenowej, 

• dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej, 

• dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników 

wszystkich rzeczy osobistych, 

• wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i rozliczenie się w kasie obiektu  

z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
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18. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników 

oraz pracowników pływalni. 

19. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego 

miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni. 

20. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę 

podczas jej przebywania na terenie pływalni oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących 

regulaminów. 

21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania  

z pływalni jest umowa. 

22. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania postanowień 

regulaminów obowiązujących na terenie pływalni pracownicy obiektu mają prawo  

do zakazania grupie dalszego korzystania z pływalni i niezwłocznego zażądania jej 

opuszczenia bez zwrotu poniesionych kosztów. Niezastosowanie się do poleceń skutkuje 

podjęciem adekwatnych działań przewidzianych prawem. 

 


