PŁYWALNIA
REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI AQUA W BIELSKU-BIAŁEJ
PRZEPISY OGÓLNE
1. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz
grupy zorganizowane.
2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni
tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
3. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratowników wodnych.
4. Przed wejściem do strefy czystej pływalni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze.
5. Transponder (opaska na rękę) otrzymany w kasie
daje prawo do korzystania z pływalni oraz innych
urządzeń obiektu i należy go zwrócić przy wyjściu.
6. Za rzeczy pozostawione w szafkach i szatniach zbiorowych AQUA SA nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie
strojów kąpielowych.
8. Każdego korzystającego z pływalni obowiązuje
dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik.
9. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju pod rygorem usunięcia
z terenu obiektu.
10. Zabrania się wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych, spełniających funkcje
nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa,
porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali pływalni i pomieszczeń przynależnych.
12. Na sygnał dźwiękowy, syrenę, gwizdek lub polecenie ratownika, korzystający z pływalni winni natychmiast wyjść z wody.
13. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom chorym
na choroby zakaźne i skórne.
14. Osoby niesamodzielne maga korzystać z pływalni
wyłącznie z opiekunem.
15. Każdy wypadek, którego skutkiem są obrażenia
ciała, osoba pokrzywdzona ma obowiązek zgłosić
niezwłocznie pracownikowi pływalni lub ratownikowi. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół
powypadkowy.
16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłosić w kasie pływalni gdzie znajduje się książka skarg i wniosków.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ORAZ GRUP WYMAGAJĄCYCH OPIEKUNA
1. Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych odbywają się według ustalonego harmonogramu, a nauka
pływania prowadzona jest przez instruktorów.
2. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do
noszenia stroju sportowego umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody (dotyczy również
opiekunów grup).
3. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie
będzie wpuszczona na pływalnię.
4. Opiekunowie lub prowadzący zajęcia zobowiązani
są przebywać z grupą w hali pływalni i szatni oraz
zgłosić rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi.
5. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie. Opiekun grupy lub prowadzący
zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
6. Opiekun grupy i prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez grupę porządku
i regulaminu pływalni do momentu jej opuszczenia
przez ostatniego uczestnika zajęć.
7. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialni są: opiekun lub
prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.
8. Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowej uczestnika zajęć, wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.
9. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach
złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki
i ratowniczy.
10. W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 15 uczestników.
11. Opiekun grupy ma obowiązek zgłosić niezwłocznie
pracownikowi pływalni lub ratownikowi każdy wypadek, którego skutkiem są obrażenia ciała uczestnika grupy. Z tej czynności zostanie sporządzony
protokół powypadkowy.

