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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE 

 

 

 

Dane grupy (nazwa jednostki organizacyjnej oraz miejscowość): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Liczba uczestników: ……………………………………. 

Liczba opiekunów: ……………………………………… 

Imię i nazwisko kierownika grupy: …………………………………………………………………………..…………… 

 

Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami po wyjściu z szatni, mają obowiązek zorganizowania 
zbiórki. Kąpiel może odbyć się po spełnieniu wszystkich warunków regulaminu oraz 
uzyskaniu zgody przez ratownika. 

Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kórnik - Kórnickie Centrum Rekreacji i 
Sportu OAZA z siedzibą w Kórniku (62-035 Kórnik), ul. I. Krasickiego 1, NIP:777-27-17-606. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – telefon: 61 649 88 75 wew.3 lub e-mail: iodo@oaza.kornik.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podczas pobytu grupy na pływalni w KCRiS OAZA. Są niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez  Administratora 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA do uzyskania danych, naszym pracownikom lub innym odbiorcom 
jak pracownik służb medycznych. 
5) Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą 
przechowywane przez okres 2 miesięcy. 
 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
wpuszczenia grupy na basen. 
9). Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji                                   

i Sportu OAZA (dalej KCRiS OAZA). 

2. Grupą zorganizowaną w rozumieniu niniejszego regulaminu  stanowi zespół osób kąpiących się lub 

uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub 

innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna grupy. 

3. Opiekun grupy zapewnia jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem 

rozpoczęcia zajęć. 

4. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru                         

i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób. 

5. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym                                                     

i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich. 

6. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni. 

7. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo                    

w pomieszczeniach: 

 szatni, 

 natrysków, 

 hali basenowej. 

8. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż: 

 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów, 

 10 uczestników w wieku przedszkolnym. 

9. Nie dopuszcza się wprowadzenia na halę basenową większej liczby opiekunów niż stanowią przepisy 

w punkcie 8.  Pozostałe osoby chętne do pomocy w przebieraniu uczestników mogą przebywać 

jedynie na terenie szatni. 

10. Liczba osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia 

podopiecznych, powinna być ustalona i zaakceptowana przez dyrekcję pływalni. 

11. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie. 

12. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię. 

13. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub koszulkę firmową z napisem 

„opiekun grupy” w kolorze pomarańczowym przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej, 

przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników. 

14. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, blisko lustra wody,                 

z którego  będzie widział wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany. 

15. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

a) wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na   

wejście do szatni, 

b) zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Pływalni KCRiS OAZA oraz regulaminami 

stanowiskowymi atrakcji wodnych, 

c) podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy, 

d) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie 

transponderów dla członków grupy, 

e) przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie  

korzystania z szafek, 

f) dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie                   

i założyli klapki basenowe, 

g) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,  

h) umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, 
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i) wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów, 

j) dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, 

k) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego  

uczestnika, 

l) wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie, 

żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym, 

m) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad 

korzystania z kąpieli, 

n) zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy, 

o) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej                 

i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa                          

i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń, 

p) przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym 

miejscu sprzętu sportowego oraz pływackiego, 

q) po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego 

grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów, 

r) zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej, 

s) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej, 

t) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich 

rzeczy osobistych, 

u) zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie 

pływalni, 

v) wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni. 

16. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz 

pracowników pływalni. 

17. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie 

przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi lub kierownikowi i potwierdzenie odnośnego 

wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników. 

18. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej 

przebywania na terenie pływalni. 

19. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 

regulaminu przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie pływalni przepisów. 

20. Opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów 

regulaminów obowiązujących na terenie pływalni. 

21. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie pływalni – dyrektor pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania 

dalszego korzystania z pływalni i usunięcia z niej grupy zorganizowanej.  
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Ku przestrodze!!! 

KODEKS KARNY: 

Art. 160  Narażenie na niebezpieczeństwo  

§ 1 Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2 Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek  opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4 Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił 
grożące niebezpieczeństwo. 

§ 5 Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 162 Nieudzielenie pomocy 

§ 1 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc 
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2 Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się 
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony 
instytucji lub osoby do tego powołanej. 

Art. 210 

§ 1 Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2 Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

KODEKS WYKROCZEŃ 

Art. 55  

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany. 

Art. 55 

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnimi do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną 
rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w 
okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. 


