Regulamin Grup Zorganizowanych Korzystających z Pływalni Dzielnicowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Północ m. st Warszawy
w Ramach Akcji „Lato/Zima w Mieście”
1. Z pływalni mogą korzystać grupy zorganizowane z Punktów Stałego Pobytu pod opieką
opiekuna punktu.
2. Na każde 15 osób przebywających na terenie pływalni musi przypadać, co najmniej
jeden
pełnoletni
opiekun.
Opiekun
ma
być
obecny
z
grupą
na płycie pływalni i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas
przebywania na jej terenie.
3. Opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania grupy z obowiązującym regulaminem.
4. Opiekun grupy pobiera i zdaje osobiście paski basenowe umożliwiające wejście
i korzystanie z szafek basenowych.
5. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej mu grupy
oraz przestrzegania przez nią regulaminu.
6. Grupa zorganizowana wraz z opiekunem wchodzi na pływalnię jednocześnie i razem ją
opuszcza.
7. Przed wejściem do szatni basenowej należy obowiązkowo zmienić obuwie zewnętrzne
na klapki.
8. Przed wejściem na nieckę basenową należy bezwzględnie przejść przez brodzik.
9. Zabrania się:
- pływania z ostrymi elementami na rękach np. zegarki, pierścionki, sygnety itp.;
-spożywania i picia w szatniach basenowych, na płycie pływalni oraz trybunach;
- biegania po hali basenowej;
- pływania w szortach;
- hałasowania;
- wykonywania skoków do wody;
- nurkowania w basenach;
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie.
10. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu.
11. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są
podporządkować się nakazom ratownika.
12. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminów obowiązujących na pływalni
mogą zostać usunięte przez ratownika lub pracownika ośrodka z terenu pływalni
oraz pozbawione prawa dalszego korzystania z pływalni.
13. Uczestnicy grup zorganizowanych zobowiązani są do przestrzegania wszystkich
regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
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