Regulamin Grup Zorganizowanych Korzystających z Pływalni
Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Praga Północ
1. Pod pojęciem grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży rozumie się grupę
uczestników o maksymalnej jednorazowej ilości 45 osób zgłoszoną prze
kierownika-opiekuna grupy w recepcji ośrodka jako wejście grupowe.
2. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z recepcją ośrodka.
3. Grupa musi być pod opieką pełnoletniego kierownika-wychowawcy.
4. Przyjmuje się, że na każde 15 osób przebywających na terenie pływalni
musi przypadać, co najmniej jeden pełnoletni opiekun a w przypadku
grup osób niepełnosprawnych jeden pełnoletni opiekun na każde 10 osób.
Opiekun ma być obecny z grupą na terenie pływalni i jest odpowiedzialny
za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na jej terenie.
5. Kierownik-opiekun grupy przed wejściem na pływalnię zobowiązany jest
do zapoznania uczestników grupy z panującymi na niej regulaminami.
6. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na pływalnię
w recepcji ośrodka własnoręcznym podpisem potwierdza na otrzymanym
formularzu, że zapoznał grupę z regulaminami obowiązującymi na
pływalni.
7. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej pobiera i zdaje osobiście paski
basenowe umożliwiające wejście i korzystanie z szafek basenowych.
Paski wydawane będą po pozostawieniu w recepcji dokumentu osobistego
ze zdjęciem.
8. Kierownik-opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania
podległej mu grupy, przestrzegania przez nią regulaminów
obowiązujących na terenie pływalni.
9. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest po wejściu
na płytę pływalni skontaktować się z ratownikiem dyżurnym celem
ustalenia zasad korzystania z pływalni przez jego grupę.
10. Grupa zorganizowana wraz z kierownikiem-opiekunem wchodzi na
pływalnię jednocześnie i razem ją opuszcza.
11. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej ma bezwzględny obowiązek
policzenia grupy przed wejściem na pływalnię i zaraz po jej opuszczeniu
(wyjście z wody).
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu ilościowego
uczestników grupy w trakcie pobytu na pływalni i po wyjściu z wody
należy natychmiast alarmować służby ratownicze.

DYREKTOR DOSIR

Warszawa dnia,…………………..

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA-OPIEKUNA
GRUPY ZORGANIZOWANEJ

Ja niżej podpisany (a)……………………………………………………………
imię i nazwisko

zamieszkały(a)………………………………………………………………….
legitymujący (a) się …………………………………………………………….
podać rodzaj, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość

oświadczam, że jestem kierownikiem-opiekunem grupy ………………………
podać nazwę grupy

o ilości uczestników ………………… .
podać ilość

Oświadczam, że przed wejściem na pływalnię zapoznałem (am) wszystkich
uczestników grupy z regulaminem pływalni Dzielnicowego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Praga Północ oraz że znany mi jest regulamin grup
zorganizowanych korzystających z pływalni Dzielnicowego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Praga Północ.

…………………………….
czytelny podpis

