Regulamin kursów nauki i doskonalenia pływania prowadzonych
na Krytych Pływalniach MOSiR w Kielcach
1.

Zajęcia prowadzone są na obiektach MOSiR w Kielcach :
- Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Krakowska 2
- Kryta Pływalnia „Orka”, ul. Kujawska 18
- Kryta Pływalnia „Foka”, ul. Barwinek 31
- Kryta Pływalnia „Mors”, ul. Marszałkowska 96
- Kryta Pływalnia „Jurajska”, ul. Jurajska 7

2.

Zajęcia odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jednego instruktora, wg ustalonego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez
Kierownika Pływalni. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

3.

Częstotliwość zajęć dla poszczególnych uczestników kursu ustala instruktor w oparciu o całkowitą ilość zgłoszonych osób. Częstotliwość
zajęć dla poszczególnych grup powinna być zatwierdzona przez kierownika pływalni po zakończeniu naboru.

4.

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem w celu ustalenia czy nie ma przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach. Na tej podstawie
wypełnia oświadczenie na piśmie o uczestnictwie w zajęciach.
W imieniu małoletniego uczestnika kursu oświadczenie składa jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

5.

Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wejść razem z grupą na basen.
Prowadzący zajęcia mają bezwzględny obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. W przypadku braku prowadzącego
zajęcia grupa nie może sama wejść na basen.

6.

Uczestnicy kursu powinni posiadać strój kąpielowy - czepek oraz obuwie basenowe typu klapki. Wejście do szatni następuje na 10 minut
przed rozpoczęciem zajęć. Do szatni może wejść jedno z rodziców (w odpowiednim obuwiu basenowym) z dzieckiem tej samej płci (z
zachowaniem podziału szatni na część damską oraz męską). Zabrania się wchodzenia przez rodzica do szatni z dzieckiem odmiennej płci.
Przebieranie się w strój do pływania (z powodów higienicznych) powinno odbywać się w szatni pływalni, nie w domu.

7.

Uczestnicy zajęć wchodzą i wychodzą z wody na znak instruktora.

8.

Opuszczenie niecki basenu i powrót do niej w trakcie trwania zajęć musi być zgłoszone instruktorowi.

9.

Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

10. O przejściu dziecka z małego basenu na duży basen decyduje instruktor w oparciu o postępy w nauce pływania.
11. Instruktorów odpowiedzialnych za zajęcia obowiązuje prowadzenie dokumentacji zajęć.
12. Grupy korzystające z pływalni mają obowiązek po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt do nauki pływania lub ratownictwa.
Za porządek w tym zakresie odpowiedzialny jest instruktor prowadzący zajęcia.
13. Wpłaty za kurs nauki i doskonalenia pływania przyjmowane są z góry za 1 miesiąc w formie gotówki w kasie pływalni w ostatnim tygodniu
upływającego miesiąca lub w pierwszym tygodniu nowego miesiąca (dotyczy Klientów indywidualnych). Dokonanie wpłaty jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Krytej Pływalni na wybranym basenie.
14. MOSiR w Kielcach nie dokonuje zwrotów wpłat za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć. W razie
absencji usprawiedliwionej zajęcia można odrobić w okresie 1 m-ca od dnia nieobecności.
15. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych - awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp.), MOSiR w Kielcach zobowiązuje
się zrealizować zajęcia w innym terminie (lub na innym basenie) informując od tym osoby, które nie mogły z tego powodu uczestniczyć w
zajęciach.
16. Instruktor prowadzący, opiekun grupy ma obowiązek zgłosić niezwłocznie pracownikowi pływalni lub ratownikowi każdy wypadek, którego
skutkiem są obrażenia ciała uczestnika grupy. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół zdarzenia losowego.
17. Osoby fizyczne, nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie mogą prowadzić zajęć komercyjnych na basenach MOSiR w
Kielcach.
18. Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, które chcą prowadzić zajęcia
uprawnienia do prowadzenia takich zajęć.

komercyjne,

muszą posiadać stosowne

19. Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą muszą uzyskać pisemną zgodę Kierownika danej Pływalni na
prowadzenie zajęć wymienionych w pkt. 18.
20. Zajęcia komercyjne prowadzone przez osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą zgodnie z pkt. 18 zobligowane są
do opłaty za zajęcia tytułem korzystania z toru (-ów), zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR w Kielcach.
21. Uczestnicy zajęć oraz osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do przestrzegania i stosowania się do „Regulaminu Krytej Pływalni”
obowiązującego i znajdującego się na każdym z basenów.
22. Regulamin kursów nauki i doskonalenia pływania prowadzonych na Krytych Pływalniach MOSiR w Kielcach jest integralną częścią
Regulaminu Krytej Pływalni obowiązującego i znajdującego się na każdym z basenów.
23. Skargi i uwagi prosimy kierować do Kierownika danej Pływalni.

