Regulamin nurkowania w niecce basenu dużego

1. Zajęcia treningowe w niecce basenu dużego z wykorzystaniem aparatów oddechowych prowadzić
mogą wyłącznie wyznaczone osoby, które posiadają odpowiednie do tego uprawnienia.
2. Za bezpieczeństwo uczestników treningu odpowiada osoba prowadząca zajęcia (osoba kierująca
nurkowaniem), która jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz
niniejszym regulaminem.
3. Osoba kierująca nurkowaniem jest zobowiązana poinformować ratownika pełniącego dyżur przy
niecce basenu dużego o przybyciu grupy oraz jej stanie liczebnym i gotowości do zajęć.
4. Osoba kierująca nurkowaniem w niecce basenu dużego sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem
osób nurkujących oraz przestrzeganiem przez uczestników grupy regulaminów pływalni oraz zasad
prawidłowego i bezpiecznego nurkowania.
5. Osoba kierująca nurkowaniem ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe szkody na osobach
uczestnikach grupy oraz za szkody powstałe u osób trzecich, spowodowanych nieprzestrzeganiem
regulaminów pływalni oraz zasad prawidłowego i bezpiecznego nurkowania.
6. Szkoły nurkowania oraz osoby indywidualne (wymagane minimum 2 osoby nurkujące), które chcą
korzystać z basenu dużego z wykorzystaniem aparatu oddechowego powinny wyznaczyć ze swojego
grona osobę kierującą nurkowaniem oraz posiadać ważne uprawnienia nurkowe i przedłożyć ich
kopię u Kierownika pływalni przed skorzystaniem z niecki, zapoznać się z regulaminami pływalni oraz
zasadami, o których mowa w pkt. 5. Osoby te korzystają z niecki nurkowej na własną
odpowiedzialność.
7. Korzystanie z niecki basenu dużego do nurkowania przez szkoły nurkowania oraz osoby
indywidualne wymaga pisemnej zgody Kierownika pływalni.
8. Każda osoba korzystająca z niecki basenu dużego z wykorzystaniem aparatu oddechowego jest
zobowiązana zabezpieczyć sprzęt w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych
użytkowników niecki oraz nie powodować uszkodzeń niecki (w szczególności ścian i podłogi basenu kafelki). Butle do nurkowania muszą posiadać zabezpieczenie gumowe. Szkoły nurkowania oraz
osoby indywidualne powinny być wyposażone w maty, na których można postawić sprzęt do
nurkowania.
9. W przypadku korzystania z niecki poza zajęciami zorganizowanymi z instruktorem, każda osoba
odpowiada indywidualnie za szkody materialne i na osobie wyrządzone w trakcie przebywania w
strefie niecki basenu dużego.
10. Osoba nurkująca w niecce basenu dużego jest zobowiązana do zwracania uwagi na innych
użytkowników tej niecki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
11. Zabrania się używania na basenie skafandrów nurkowych i jacketów, które noszą ślady używania
w akwenach otwartych. Przed wejściem do niecki każdy sprzęt należy obowiązkowo umyć.
12. Kierownik pływalni uprawniony jest do kontroli przebiegu zajęć i dokumentów nurkowych ich
uczestników.
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Zasady wstępu oraz organizacji zajęć i opłat za pobyt
w strefie niecki basenu dużego
1. W zajęciach w strefie niecki basenu dużego mogą uczestniczyć grupy/osoby indywidualne jedynie
po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu udziału w zajęciach. Wstępna rezerwacja niecki
basenu dużego w kasie lub u Kierownika pływalni powinna nastąpić nie później niż 3 dni przed
planowanymi zajęciami.
2. Bezpośrednio przed zajęciami należy dokonać rejestracji zajęć w kasie pływalni, pobrać klucze
oraz transpondery.
3. Zbiórka uczestników zajęć płetwonurkowania następuje w holu głównym pływalni.
4. Wniesienie całego sprzętu do nurkowania na teren niecki basenu, w przypadku zorganizowanych
zajęć przez szkoły nurkowania, odbywa się wejściem służbowym korytarza holu głównego pływalni.
5. Po zakończeniu zajęć instruktor/osoby indywidualne opuszczają strefę basenu dużego jako ostatni
i udają się do kasy pływalni w celu rozliczenia pobytu (uiszczenia dopłaty za ewentualnie przedłużony
czas), zdania transponderów i kluczy.
6. Udział w zajęciach może zostać odwołany najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem zajęć.
O rezygnacji z zajęć należy powiadomić kasę lub Kierownika pływalni.
7. W innych przypadkach niż opisany w pkt. 6, nieobecność nie zwalnia z uiszczenia opłaty zgodnie z
aktualnym cennikiem.
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