
Regulamin pobytu grup zorganizowanych na P³ywalni Krytej „B³êkitna 
Fala” w Sandomierzu

1.  W celu stworzenia dzieciom i m³odzie¿y warunków bezpieczeñstwa i 
przyjemnego spêdzania czasu w naszym obiekcie, nieodzowne jest 
zapewnienie w³aœciwej opieki i nadzoru przez upowa¿nionych  do tego 
wychowawców i rodziców. 

2. Jeden opiekun powinien sprawowaæ nadzór nad grup¹ licz¹c¹ nie wiêcej ni¿ 15 
osób.

3. Grupa p³ywaj¹ca na p³ywalni nie mo¿e liczyæ wiêcej  ni¿ 15 uczestników na 
jedn¹ osobê prowadz¹c¹ zajêcia.

4. Liczba opiekunów do grupy osób niepe³nosprawnych zale¿na jest 
od rodzaju niepe³nosprawnoœci oraz stanu zdrowia podopiecznych.

5. Grupy przedszkolne powinny korzystaæ przede wszystkim z brodzika 
przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych. Korzystanie z innych zbiorników 
wodnych oraz zje¿d¿alni, mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie pod opieka osób 
doros³ych i ratowników.

6. Nie wolno stosowaæ wobec dzieci przymusu korzystania z obiektów p³ywalni.
7. W czasie pobytu na terenie p³ywalni, opiekunowie zobowi¹zani 

s¹ dopilnowaæ, aby grupa zachowywa³a siê spokojnie, kulturalnie, 
nie ha³asowa³a i nie niszczy³a urz¹dzeñ oraz mienia znajduj¹cego siê 
na terenie obiektu.

8. Opiekunowie grup prowadz¹cy zajêcia zobowi¹zani s¹ przebraæ siê 
w szatni w strój k¹pielowy lub sportowy.

9. Sprzêt do nauki p³ywania wydaje ratownik.
10. Wszyscy opiekunowie mog¹ korzystaæ z basenów tylko w strojach 
        k¹pielowych.
11.   Grupy bez prowadz¹cego zajêcia nie bêd¹ wpuszczane na p³ywalniê.
12.   Do obowi¹zków opiekuna grupy nale¿y w szczególnoœci:

-   Przyprowadzenie grupy do holu g³ównego p³ywalni i wskazanie  
    miejsca oczekiwania na wejœcie do szatni,
- Za³atwienie w kasie wszelkich formalnoœci zwi¹zanych 

z wejœciem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami dla
     cz³onków grupy,
- Pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek 

i pasków z kluczykami,
-    Wyprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeñ z natryskami,
-  Przypomnienie grupie o mo¿liwoœci lub koniecznoœci skorzystania 

z sanitariatów i toalet,
-   Dopilnowania starannego umycia cia³a przy u¿yciu œrodków myj¹cych, 

a w szczególnoœci miejsc intymnych,
-    Wyprowadzenia grupy z pomieszczeñ natryskowych do hali 
     basenowej,
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-    Zg³oszenia ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
-    Kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
-    Podzia³ grupy na zespo³y æwiczebne,
-   Utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdzia³anie przypadkom 

niszczenia mienia lub urz¹dzeñ p³ywalni,
-   Po up³ywie wyznaczonego na zajêcia w basenie czasu, zarz¹dzenie 

zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali,
-    Sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po ka¿dych zajêciach,
-    Wyegzekwowanie od podopiecznych z³o¿enia w wyznaczonym 
     miejscu sprzêtu sportowego, p³ywackiego, b¹dŸ ratowniczego,
-    Dopilnowania umycia ca³ego cia³a przez uczestników zajêæ, 
     starannego wytarcia siê i wysuszenia w³osów,
-   Dopilnowanie opró¿nienia szafek odzie¿owych oraz zabrania przez 

uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
-   Zebrania od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do 

szafek odzie¿owych i rozliczenie siê z nich w kasie p³ywalni,
-    Wyprowadzenia grupy z holu g³ównego p³ywalni.

13.  Grupa ma obowi¹zek podporz¹dkowania siê poleceniom   
       prowadz¹cego.
14.  Zabrania siê prowadzenia na terenie p³ywalni indywidualnych i   
       grupowych zajêæ przez osobê nieupowa¿nion¹ przez kierownictwo    
      p³ywalni. 

Zgodnie z art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej PL)

informujê, ¿e:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Oœrodek Sportu i 

Rek reac j i  s i edz ib¹  w  Sandomie rzu ,  u l .  Kose ³ y  3a ,  ma i l :  
sekretariat@mosir.sandomierz.pl

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo¿liwy jest pod adresem e-mail (adres 
e-mail): iod@cuw.sandomierz.eu

- Dane osobowe Pana/i/ bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporz¹dzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadañ 
statutowych

-  Dane osobowe bêd¹ przechowywane przez okres korzystania z us³ugi. 
-  Posiada Pan/i prawo do: ¿¹dania od administratora dostêpu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do cofniêcia zgody.

-  Przys³uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzêdu Ochrony Danych.

-  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 
spowoduje, i¿ nie bêdzie Pan /i/ korzysta³a z oferty MOSiR w Sandomierzu.

 

 

 

 


