
REGULAMIN OBOWIĄZUJACY NA ZAJĘCIACH W SZKOLE PŁYWANIA 

 WŁADCY WODY 

 

1. Na zajęcia mogą przychodzić tylko osoby, które podpisały umowę ze szkołą pływania Władcy 

Wody. 

2. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby całkowicie zdrowe. 

3. Z zajęć nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi 

korzystanie z publicznych pływalni. 

4. Rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia zobowiązani są do: 

a. przyprowadzenie dziecka na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć, jest to 

bardzo ważne, aby kolejne grupy nie mieszały się w szatni za sobą. Uczestnik przebiera 

się i czeka na swoje zajęcia na ławce przy niecce basenowej. 

b. przebywania poza terenem szkoły w czasie zajęć i przed nimi, nie dotyczy 

najmłodszych grup baby4 i junior1, w tych grupach rodzic może pomóc dziecku w 

przebraniu się w szatni i powinien opuścić teren szkoły aż do zakończenia zajęć, 

c. zasłaniania ust i nosa w czasie przebywania na terenie szkoły i w szatni, dotyczy 

rodziców najmłodszych uczestników, 

5. Uczestnik zajęć korzysta z szatni i ma obowiązek odłożyć kluczyk do koszyka z napisem do 

zdezynfekowania. 

6. Korzystający z pływalni zobowiązani są do używania czepków oraz czystych, jedno lub 

dwuczęściowych strojów kąpielowych, bez kieszeni, przylegających do ciała. 

7. Przed wejściem na pływalnię należy starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących. 

8. Skorzystanie z WC w trakcie pobytu na basenie obliguje do ponownego umycia ciała przed 

wejściem do wody.    

9. Podczas korzystania z pływalni zabronione jest: 

• przeskakiwanie i omijanie nogami brodzików przeznaczonych do wymycia i 

dezynfekcji obuwia basenowego, 

• wchodzenie do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej, przy braku dyżurnego 

ratownika lub instruktora, 

• skakanie do wody bez zgody i nadzoru instruktora, 

• wpychanie do wody, bieganie po płycie, krzyczenie oraz stwarzanie wszelkich innych 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób kąpiących, 

• wszczynanie nieuzasadnionych alarmów, 

• nurkowanie oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru 

instruktora, 

• pływanie w biżuterii, bransoletach i ozdobach metalowych mogących spowodować 

uszkodzenie ciała, 

• siadanie na linach torowych,  

• wchodzenie do wody z opatrunkami na ciele, używanie mydła i innych środków 

chemicznych na płycie pływalni, 

• zanieczyszczanie wody, niecki basenowej oraz płyty basenu, 

• bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub instruktorów o wypadkach i 

uszkodzeniach ciała,  

10. Pływanie swobodne oraz zajęcia zorganizowane odbywają się w oparciu o opracowany 

harmonogram zajęć i wykorzystania torów na pływalni. 



11.  Pływanie odbywać się może tylko w obecności instruktorów i ratownika, 

12. O rozpoczęciu zajęć decyduje instruktor i tylko za jego zgodą uczestnik może wejść do wody, 

13. Uczestnicy czekający na zajęcia siedzą na ławeczkach przy niecce pływalni, rodzic nie może 

wchodzić na płytę basenową. 

14. Instruktorów prowadzących zajęcia na płycie basenu, obowiązuje strój sportowy i właściwe 

obuwie basenowe. 

15. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny. Zabrania się pływania w poprzek 

basenu. 

16. Uczestnik zajęć/ opiekun podpisuje oświadczenie COVID-19. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA  

(składane w dniu rozpoczęcia zajęć) 

Dane uczestnika/uczestników: 

1. ...............................................................................  

2. ...............................................................................  

Dane rodzica/opiekuna: .................................................................................. 

Oświadczam, że w dniu ......................... (dzień rozpoczęcia zajęć) każdy ze zgłoszonych 

przeze mnie uczestników: 

- jest zdrowy (oznacza to, że w dniu wyjazdu nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną), 

- nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

Oświadczenie potwierdza wyłącznie mój stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia, nie 

może być uznane za gwarancję prawdziwości tych okoliczności. 

Ponadto oświadczam, że: 

- zapoznałem się z powyższym Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania oraz do 

niezwłocznego powiadomienia organizatora zajęć, gdyby sytuacja zdrowotna związana z 

wirusem COVID – 19 w mojej rodzinie uległa zmianie. 

Podaję numer telefonu zapewniający szybką komunikację w razie sytuacji alarmowej: 

............................................. 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna ............................................. 

 


