Regulamin pobytu grup zorganizowanych na Pływalni Krytej „Błękitna
Fala” w Sandomierzu
1.

W celu stworzenia dzieciom i młodzieży warunków bezpieczeństwa i
przyjemnego spędzania czasu w naszym obiekcie, nieodzowne jest
zapewnienie właściwej opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego
wychowawców i rodziców.
2. Jeden opiekun powinien sprawować nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15
osób.
3. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na
jedną osobę prowadzącą zajęcia.
4. Liczba opiekunów do grupy osób niepełnosprawnych zależna jest
od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
5. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzik
przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych. Korzystanie
z innych zbiorników wodnych oraz zjeżdżalni, może mieć miejsce wyłącznie
pod opieka osób dorosłych i ratowników.
6. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z obiektów pływalni.
7. W czasie pobytu na terenie pływalni, opiekunowie zobowiązani
są dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie,
nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się
na terenie obiektu.
8. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się
w szatni w strój kąpielowy lub sportowy.
9. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
10. Wszyscy opiekunowie mogą korzystać z basenów tylko w strojach
kąpielowych.
11. Grupy bez prowadzącego zajęcia nie będą wpuszczane na pływalnię.
12. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
- Przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie
miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
- Załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych
z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami dla
członków grupy,
- Pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek
i pasków z kluczykami,
- Wyprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
- Przypomnienie grupie o możliwości lub konieczności skorzystania
z sanitariatów i toalet,
- Dopilnowania starannego umycia ciała przy użyciu środków myjących,
a w szczególności miejsc intymnych,
- Wyprowadzenia grupy z pomieszczeń natryskowych do hali
basenowej,

- Zgłoszenia ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
- Kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
- Podział grupy na zespoły ćwiczebne,
- Utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia
mienia lub urządzeń pływalni,
- Po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu, zarządzenie zbiórki i
wyprowadzenie grupy z hali,
- Sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po każdych zajęciach,
- Wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym
miejscu sprzętu sportowego, pływackiego, bądź ratowniczego,
- Dopilnowania umycia całego ciała przez uczestników zajęć,
starannego wytarcia się i wysuszenia włosów,
- Dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników
wszystkich rzeczy osobistych,
- Zebrania od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek
odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
- Wyprowadzenia grupy z holu głównego pływalni.
13. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry,
przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami do skaleczeniach
14. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom
prowadzącego.
15. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni indywidualnych i
grupowych zajęć przez osobę nieupoważnioną przez kierownictwo
pływalni.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą
w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email):
iod@cuw.sandomierz.eu
- Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usługi.
- Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie
będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

www.mosir.sandomierz.pl

