
REGULAMIN 

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno-

sportowych na Basenie Miejskim „Świewoda” w Świebodzinie 

Do §3 Regulaminu dodaje się §3.2 o następującym brzmieniu: 

1. Świadczenie usług komercyjnych w zakresie rekreacyjno-sportowych w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania, możliwe jest wyłącznie przez 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, za zgodą Dyrektora OSiR na zasadach i 

warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Usługi w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych (np. nauka pływania, aqua fitness, zajęcia 

korekcyjne, rehabilitacja) w wodzie mogą prowadzić podmioty posiadające wymagane 

prawem uprawnienia i kwalifikacje z zakresu danego rodzaju działalności oraz: 

a) złożyły pisemny wniosek do Dyrektora OSiR w Świebodzinie o zawarcie umowy, 

b) przedłożyły kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) przedstawiły dokumenty potwierdzające uprawnienia / kwalifikacje, 

d) złożyły pisemną akceptację wszystkich Regulaminów obowiązujących w obiekcie, 

e) zawarły umowę z OSiR w Świebodzinie, 

f) uzyskały wpis do harmonogramu zajęć pływalni. 

3. Dyrektor OSiR w Świebodzinie udostępnia przedsiębiorcom basen do nauki pływania, tory 

basenu sportowego: 

a) w ww. miejscach podmioty mogą prowadzić usługi w zakresie: 

− nauki i doskonalenia pływania, 

− aqua fitness, 

− innych zajęć rekreacyjnych usprawniających w wodzie. 

b) OSiR w Świebodzinie za udostępnienie przedsiębiorcom basenu do nauki pływania, 

torów basenu sportowego wraz z szatniami pobiera opłatę zgodnie z aktualnym 

cennikiem obowiązującym na Basenie Miejskim „Świewoda”. 

4. Grafik prowadzonych przez podmioty zajęć należy wcześniej konsultować z kierownikiem 

basenu. 

5. Instruktorzy przedsiębiorstw świadczących usługi rekreacyjno-sportowe i usprawniające winni 

posiadać koszulkę z napisem (np. instruktor/trener pływania/fitness, szkoła 

pływania/fitnessu) w sposób odróżniający od obsługi pływalni. 



6. Nauka pływania jest prowadzona w formie zajęć grupowych po wynajęciu toru/ów basenu 

sportowego lub basenu do nauki pływania. 

7. Wszelkie formy reklamowania swoich zajęć przez przedsiębiorców na pływalni muszą być 

uzgodnione z kierownikiem basenu. 

8. OSiR w Świebodzinie nie udostępnia sprzętu do nauki pływania i zajęć aqua fitness osobom 

prowadzącym działalność gospodarczą na obiekcie. 

9. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę wypowiedzenia umowy w trybie 

natychmiastowym. 


