
 
REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W 

ZAKRESIE USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA BASENIE MIEJSKIM „ŚWIEWODA”W 
ŚWIEBODZINIE 

 
 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług Basenu Miejskiego „Świewoda” przez grupy 
zorganizowane i podmioty prowadzące działalność w zakresie usług sportowo-rekreacyjnych. 

2. Grupa zorganizowana to zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem osób 
upoważnionych w tym grupy szkolne. 

3. Instruktor/opiekun grupy zorganizowanej odpowiedzialny jest za zapoznanie uczestników zajęć z 
regulaminem Basenu oraz za przestrzeganie regulaminów obiektu przez uczestników zajęć. 

4. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie 
może przypadać więcej niż 15 uczestników. 

5. Zakłada się, że każdy uczestnik zajęć w grupie zorganizowanej zapoznał się z regulaminem Basenu i 
akceptuje jego postanowienia. 

6. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności 
oraz stanu zdrowia podopiecznych. 

7. Instruktor/opiekun grupy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zachowanie grupy przez cały pobyt 
na Basenie. 

8. Do obowiązków opiekunów grupy należy: 
- przyprowadzenie grupy do holu głównym pływalni min.10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wskazanie 
miejsca oczekiwania na wejście do szatni, 
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z 
kluczykami lub uzyskanie zgody na wejście do szatni szkolnej, 
- wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami, 
- przypomnienie o możliwości i konieczności korzystania z sanitariatów i toalet, 
- dopilnowanie starannego umycia całego ciała przy użyciu środków myjących, 
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu, 
- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, 
- nadzór nad grupą podczas zajęć, 
- utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni 
oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń 
- po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie wyprowadzenie grupy z hali basenowej do 
pomieszczeń z natryskami i sanitariatami, 
- sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach, 
- wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu wykorzystywanego sprzętu 
sportowego, 
- dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i wysuszenia włosów, 
- dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy 
osobistych, 
- zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych, rozliczenie się z nich w kasie 
pływalni (za paski odpowiada opiekun grupy), 
- wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni. 

9. Członkowie grupy nieuczestniczący w zajęciach mogą przebywać na hali basenowej pod warunkiem 
zmiany obuwia na klapki i przebrania się w czysty strój sportowy. 

10. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na Basen. 
11. Świadczenie usług komercyjnych w zakresie zajęć rekreacyjno-sportowych na Basenie Miejskim 

„Świewoda”, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania, możliwe jest wyłącznie przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, za zgodą Dyrektora lub Kierownika OSiR w  
Świebodzinie. 

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



rehabilitacja) w wodzie mogą prowadzić wyłącznie podmioty: 
- posiadające wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje z zakresu danego rodzaju działalności, 
- przedłożyły kopię wpisu CEiDG albo KRS albo oświadczanie o prowadzeniu działalności nierejestrowanej 
- złożyły pisemny wniosek do Dyrektora OSiR w Świebodzinie o chęci prowadzenia zajęć lub wniosek o 
wynajęcie obiektu lub jego części stanowiący Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2021 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 21.09.2021r. w sprawie procedury wynajęcia obiektów 
sportowych lub ich części pozostających w zarządzie trwałym OSiR Świebodzin, 
- złożyły grafik prowadzonych zajęć, 
- złożyły pisemną akceptację wszystkich Regulaminów obowiązujących w obiekcie, 
- podpisały umowę z OSiR w Świebodzinie lub uzyskały zgodę na prowadzenie zajęć, 
uzyskały wpis do harmonogramu zajęć pływalni. 

13. Usługi w ramach komercyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych odbywać mogą się maksymalnie na 4 
torach basenu sportowego, przy czym jeden z torów  nr 1 lub 6 musi pozostać wolny. 

14. Jeden przedsiębiorca może wynająć na wyłączność maksymalnie 3 tory basenu sportowego lub dwa 
basenu rekreacyjnego. 

15.  W miejscach wymienionych w pkt 14 podmioty komercyjne mogą prowadzić usługi w zakresie: 
 nauki i doskonalenia pływania, 
 aqua fitness, 
 innych zajęć rekreacyjno-sportowych w wodzie 

16. Wynajęcie torów na wyłączność przez grupy komercyjne na zajęcia nie jest obowiązkowe. 
17. OSiR w Świebodzinie za udostępnienie na wyłączność basenu do nauki pływania, torów basenu 

sportowego pobiera opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym na Basenie Miejskim 
„Świewoda”. 

18. Nauka pływania jest prowadzona w formie zajęć grupowych lub indywidualnych. 
19. Instruktorzy prowadzący zajęcia rekreacyjno-sportowe nadzorują uczestników zajęć i odpowiadają za 

ich bezpieczeństwo podczas zajęć. 
20. Instruktorzy prowadzący zajęcia rekreacyjno-sportowe winni posiadać koszulkę z napisem (np. 

instruktor/trener pływania/fitness, szkoła pływania/fitnessu) w sposób dostateczny odróżniający od 
obsługi pływalni. 

21. Wszelkie formy reklamowania swoich zajęć przez przedsiębiorców na pływalni muszą być uzgodnione 
z kierownikiem basenu. 

22. OSiR w Świebodzinie nie udostępnia sprzętu do nauki pływania i zajęć aqua fitness osobom 
prowadzącym działalność gospodarczą na obiekcie. 

Ratownicy oraz opiekunowie grupy sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 
23. Wszystkie osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom ratowników. 
24. Grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i pozostałych 

regulaminów basenu. 


