Kraków dn. 23.06.2018r.
Regulamin korzystania przez grupy zorganizowane
z basenu znajdującego się na terenie OSiR „Wandzianka” w Krakowie, ul.
Bulwarowa 39.

§1
Definicje
Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej grupą, rozumie się zespół osób korzystających z Obiektu pod
nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego w kasie, jako wejście grupowe.
Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad grupą na terenie całego
obiektu.
§2
Przepisy organizacyjne
Wejście grupowe musi być zgłoszone w kasie OSiR.
Grupa zorganizowana wchodzi na teren obiektu i opuszcza go pod nadzorem opiekuna.
Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na teren OSiR.
Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z basenu oraz instrukcjami.
§3
Opiekun grupy
Opiekun grupy ma obowiązek posiadania listy uczestników ( 3 egzemplarze). Lista powinna zawierać
imienny spis uczestników (imię, nazwisko, wiek), czytelną pieczątkę organizatora z danymi kontaktowymi,
imiona i nazwiska opiekunów grupy wraz z ich podpisami, datę.
Opiekun grupy zobowiązany jest do właściwej opieki, ustawicznego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa
powierzonej mu grupie osób.
Liczbę osób w grupie ustala 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:
- 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
- 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez
względu na wiek uczniów),
- 10 uczestników w wieku do siódmego roku życia,
- ustalona i zaakceptowana przez Zarządzającego ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od
stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
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.
Pracownicy basenu mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z hali basenowej, jeżeli uznają, że
opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.
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 basenie i korzystania przez jej uczestników z atrakcji
wodnych.
Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji.
Opiekunowie grup wchodzą na teren OSiR bezpłatnie.

Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym
obiekcie.
W czasie pobytu grupy na basenie 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..
Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
1. Zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z basenu, instrukcjami
poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników do
ich przestrzegania,
2. Załatwienie w kasie basenu wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym ( w tym
pozostawienie imiennej listy uczestników, sporządzonej według wzoru zawartego w punkcie 7).
3. Zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na teren obiektu w celu ustalenia zasad korzystania
z kąpieli oraz przekazanie mu imiennej listy uczestników.
4. Zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet i sanitariatów w czasie całego pobytu na basenie.
5. Dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego
uczestników oraz starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed
wejściem do basenu.
6. Przed wejściem do basenu przeprowadzenie grupy przez „nogomyjnię”.
7. Ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy, w czasie całego pobytu na terenie obiektu
i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz
przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń.
8. Przebywanie obok zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tej atrakcji.
9. Przed zakończeniem pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie
ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na basenie i wyprowadzenie grupy z terenu OSiR.
10. Dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy oraz dopilnowanie pozostawienia
porządku.
Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz
obsłudze basenu.
Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku, mającego miejsce w czasie
przebywania grupy na basenie ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu w Rejestrze Działań
Ratowniczych.
§4
Uczestnicy grupy zorganizowanej
Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z basenu,
regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych oraz bezwzględnego
podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności:
- poruszanie się po terenie basenu razem z grupą,
- staranne umycie się przy pomocy środków myjących,
- przy wejściu na basen zdezynfekowanie stóp w nogomyjni,
- bezwzględne podporządkowanie się poleceniom opiekunów, ratowników, obsłudze basenu,
w obrębie obowiązujących na basenie regulacji,
- przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu lub mogących spowodować wypadek,
przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz
wszczynania fałszywych alarmów,
- przestrzeganie zakazu przekraczania stref, wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania basenu
bez powiadomienia ratownika i opiekuna grupy,
- przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania oraz korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych

bez zezwolenia ratownika lub opiekuna,
- sygnalizowanie ratownikowi lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do
wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości korzystania z atrakcji wodnych,
- zgłoszenie ratownikowi lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego
w trakcie pobytu na terenie basenu.
§5
Przepisy końcowe
W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na
basenie. Zarządzający lub ratownicy mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z basenu, do
usunięcia grupy włącznie.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z basenu przez grupy
jest umowa.
W przypadku braku umowy korzystania z basenu, uważa się, że opiekun grupy zapoznał się oraz zapoznał
uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na basenie i wszyscy zobowiązali się do ich
przestrzegania.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), O bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych.
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
Dyrektor
K.S. „Wanda” Kraków

