
                        Załącznik nr 3 

 

 REGULAMIN DLA GRUP ZEWNĘTRZNYCH 
(Zajęcia w przedziale czasowym godz.1500- 2100 i w soboty) 

 
1. Zajęcia dla grup zewnętrznych odbywają się na podstawie 

opracowanego w miesiącu sierpniu/wrześniu planu zajęć i ulegają 

modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

2. Obiekt jest udostępniany podmiotom zewnętrznym, które                         

w odpowiednim czasie wystąpiły do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej o ujęcie ich w rocznym planie pracy. 

3. O udostępnienie pływalni mogą ubiegać się podmioty prowadzące 

statutową działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji: 

a) Stowarzyszenia sportowe pracujące na rzecz Szkoły, 

b) Zakłady pracy obejmujące opieką partnerską placówkę, 

c) inne podmioty - w miarę wolnych jednostek godzinowych. 

4. Dla grup zorganizowanych obiekt jest czynny: 

a) w godz. 1500 - 2100 w dni powszednie, 

b) w godz. 800 - 1700 w soboty, 

c) w tych godzinach pływalnia pracuje w reżimie godzinnym. tj. wejście 

na obiekt odbywa się o pełnych godzinach zegarowych. 

5. Czas przebywania na obiekcie wynosi jedna godzinę zegarową 

zawierająca czynności: 

a) wejście na obiekt, rozebranie się, 

b) umycie się pod natryskiem, 

c) pływanie w niecce basenu, 

d) umycie się, ubranie, wysuszenie włosów i opuszczenie obiektu. 

6. W związku z warunkami lokalowymi kolejna grupa może wejść na 

obiekt po jego opuszczeniu przez poprzedników. 

7. Za dyscyplinę „czasową” odpowiada organizator zajęć. 

8. Na obiekt (do szatni) wejście może nastąpić jedynie pod nadzorem                    

i opieką prowadzącego zajęcia. 

9. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 

osób na jedną osobę prowadzącą, lecz nie więcej niż 40 osób na całej 

pływalni jednorazowo. 

10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod 

opieką, a do lat 10 pod  nadzorem opiekunów prawnych. 

11.  Uczestnicy zajęć powinni posiadać strój kąpielowy (mężczyźni – 

kąpielówki, kobiety – zalecany jednoczęściowy kostium kąpielowy), 

czepek pływacki, klapki  i środki kosmetyczne.  

12.  Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju 

ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (klapki kąpielowe, 



drewniaki, itp.) 

13. Uczestnicy zobowiązani są do: 

a) przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu basenu, 

b) punktualnego przychodzenia na miejsce zbiórki oraz sprawnego 

przebierania się przed zajęciami jak i po ich zakończeniu (ze względu 

na ograniczenia czasowe i lokalowe). 

14. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na 

wszystkie polecenia opiekunów i ratowników. W przypadku 

niezastosowania się do poleceń nie może uczestniczyć w dalszych 

zajęciach na basenie (zostanie z niego usunięty). 

15. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał 

dźwiękowy (gwizdek, dzwonek) lub komenda słowna.                               

Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na 

dalsze polecenia ratowników lub personelu. 

16. Podczas zajęć  na basenie zabrania się: 

a) skoków do wody, bez zgody prowadzącego zajęcia i ratownika, 

b) biegania po basenie, 

c) opuszczania części basenowej bez zgody prowadzącego, 

d) korzystania z urządzeń obiektu niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

e) korzystania z tych urządzeń bez zgody opiekunów i ratowników, 

f) niszczenia wyposażenia basenu, 

g) popychania innych osób, 

h) używania wulgarnych słów i hałaśliwego zachowania, 

i) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, 

j) własnemu oraz innych użytkowników, 

k) żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów, 

l) używania telefonów komórkowych.   

17. Uczestnicy, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte 

skaleczenia, rany, otarcia oraz u których występują choroby 

zakaźne, układu krążenia, epilepsja nie mogą uczestniczyć                        

w zajęciach na basenie. 

18. Za rzeczy pozostawione w szatni a nie przekazane organizatorom 

zajęć, obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

19. Dopuszcza się wejście na obiekt prawnych opiekunów uczestników 

zajęć, pomagających ubrać się i wysuszyć dzieciom do 10 roku życia, 

oraz osobom oczekującym i obserwującym zajęcia z trybun 

/balkonu/basenu - w uzgodnieniu z organizatorem zajęć. 

20. Interpretacja przepisów zawartych w niniejszym regulaminie należy                    

do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej i jest ostateczna. 

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję 

podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  

w Łęcznej. 


