Załącznik nr 5

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PŁYWALNI
1. Kryta Pływalnia jest obiektem przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna.
2. Organem Prowadzącym dla Szkoły jest Burmistrz Miasta Łęczna.
3. Pływalnia pracuje na rzecz młodzieży uczęszczającej do Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz młodzieży innych szkół Gminy Łęczna za
zezwoleniem i wskazaniem Organu Prowadzącego.
4. Prawo do prowadzenia działalności dydaktycznej, szkoleniowej
(szkolenia sportowe, nauki pływania, kursy ratowników, płetwonurków),
korekty wad postawy i inne, ma wyłącznie właściciel obiektu lub
podmioty przez niego upoważnione.
5. Podstawą wykorzystania obiektu jest roczny plan pracy pływalni
opracowywany w miesiącu sierpniu/wrześniu i który jest modyfikowany
w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego.
6. Obiekt może być udostępniany w miarę możliwości czasowych innym
podmiotom.
7. 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) Podmioty kontynuujące działalność na podstawie wcześniejszych
decyzji o udostępnieniu pływalni,
d) Inne podmioty - w miarę wolnych jednostek godzinowych.
8. Udostępnienie obiektu następuje na wniosek zainteresowanej strony,
pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły i ew. przedstawiciela
Organu Prowadzącego.
9. Podstawą do korzystania z pływalni jest umowa udostępnienia obiektu
zawarta pomiędzy Dyrektorem Szkoły i stroną zainteresowaną.
10. W umowie określa się cel udostępnienia i zakres działań prowadzonych
na obiekcie z wyłączeniem ich komercyjnych form.
11. Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej, wiec opłaty za
udostępnienie wylicza i podaje Organ Prowadzący.
12. Strona korzystająca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za
prowadzone zajęcia zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania
obowiązujących na obiekcie Regulaminów i zarządzeń.
13. Interpretacja przepisów zawartych w niniejszym regulaminie należy do
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej i jest ostateczna.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję
podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej.

