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1. Uczestnik grupy ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Korzystania z Krytej Pływalni 

OLIMPIC w Strawczynku, regulaminami poszczególnych urządzeń oraz bezwzględnego 

podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych. 

2. Do obowiązków uczestnika grupy należy w szczególności: 

a) poruszanie się po terenie basenu razem z grupą, 

b) przebranie się w szatniach, zgodnie z regulaminem w czysty strój kąpielowy oraz czepek, 

umieszczenie odzieży w szafce i właściwe zamknięcie szafki, 

c) staranne umycie się przy pomocy środków myjących, 

d) przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku, 

e) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia, 

f) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni, 

instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów, w obrębie obowiązujących na basenie 

regulacji, przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu 

bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z basenu lub mogących 

spowodować wypadek, 

g) przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli 

oraz wszczynania fałszywych alarmów, 

h) przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz nie 

opuszczanie hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna 

grupy, 

i) przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji 

wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna, 

j) sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich 

sytuacji mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku 

możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,  

k) zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku 
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skaleczenia lub urazu doznanego w trakcie trwania zajęć, 

l) udział w zbiórce kończącej zajęcia, 

m) po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego i pływackiego, 

n) umycie całego ciała po wyjściu z hali basenowej, 

o) opróżnienie szafki odzieżowej oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych. 


