REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

Informacja dla opiekunów grup zorganizowanych korzystających z pływalni „Szuwarek”

§1
Prosimy wszystkich opiekunów (nauczycieli) oraz osoby pomagające w przebieraniu dzieci, aby wraz z
grupą dzieci zgłaszali się do recepcji 10 min. przed zajęciami.
§2
Ze względów organizacyjnych, wydawany jest 1 pasek (chip/kluczyk z paskiem na rękę, służący do
zamykania szafek ubraniowych) na dwoje dzieci. Na prośbę opiekuna, może on otrzymać ilość pasków
zgodną z ilością uczniów. Paski przekazywane i odbierane są wyłącznie od opiekuna (nauczyciela). Prosimy
zwrócić szczególną uwagę, aby żaden pasek nie został zagubiony lub zniszczony, gdyż w takim wypadku
klient ponosi opłatę zgodnie z cennikiem pływalni.
§3
Osoby pomagające w przebieraniu dzieci zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w recepcji pływalni.
Każda z osób pomagających w przebieraniu przed wejściem do przebieralni otrzymuje czerwony pasek,
który uprawnia do przebywania wyłącznie na terenie przebieralnia (maksymalnie 30 min.). Pasek należy
każdorazowo pobierać przed wejściem na teren przebieralni i zwrócić w momencie wyjścia z przebieralni.
§4
Zapraszamy wszystkich opiekunów wraz z uczniami oraz osoby pomagające w przebieraniu dzieci na
teren przebierali wyłącznie w obuwiu basenowym (klapki basenowe). Wszystkie osoby przebywające na
hali basenowej muszą być przebrane w strój kąpielowy lub strój sportowy specjalnie przeznaczony do tego
celu.
§5
Uczniowie są zobowiązani do korzystania z przebieralni grupowych.
§6
Prosimy, aby do momentu przekazania uczniów instruktorowi, opiekunowie oraz osoby pomagające w
przebieraniu dzieci sprawowali faktyczny nadzór nad grupą, a w szczególności:
a.

czuwali nad sprawnym przebieraniem się oraz właściwym zachowaniem grupy,

b.

sprawdzili czy wszystkie szafki z ubraniami zostały zamknięte,

c.

zobligowali uczniów do bezwzględnego wzięcia kąpieli pod natryskami.

§7
Prosimy aby w trakcie prowadzonych zajęć opiekun (nauczyciel) przebywał razem z grupą na terenie hali
basenowej, aby w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z grupą mógł on udzielić wsparcia
instruktorom prowadzącym zajęcia.
§8
Prosimy o sprawdzenie stanu liczbowego ćwiczących przed i po zajęciach, gdyż pojedynczy uczniowie nie
będą wpuszczani bądź wypuszczani z pływalni.

