ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ ZORGANIZOWANEJ I INDYWIDUALNEJ NAUKI
PŁYWANIA ORAZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH I REKREACYJNYCH
W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI W Myślenicach
podczas EPIDEMII SARS-CoV-2 W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. (do odwołania).

Zasady ogólne dla Instruktorów, Szkółek Pływackich, Sekcji Sportowych oraz grup szkolnych:
1. Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży odbywają się za pozwoleniem i po uzgodnieniu z
Kierownictwem Krytej Pływalni oraz zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie
internetowej Krytej Pływalni przy czym w godzinach tych Kryta Pływalnia będzie również
dostępna dla klientów indywidualnych.
2. Każdy instruktor musi posiadać stosowna zgodę na prowadzenie zajęć i być zatrudniony w
Szkółce Pływackiej/ Sekcji Sportowej posiadającej stosowne umowy/porozumienia z Krytą
Pływalnią.
3. Każdy instruktor prowadzący zajęcia nauki i doskonalenia pływania zobowiązany jest do
pobrania przed zajęciami paska rejestrującego czas na imiennej indywidualnej karcie
rozliczeniowej.
4. Osoby prowadzące zorganizowana naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania limitu
osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasad
zachowania dystansu społecznego.
5. Każdy instruktor prowadzący zajęcia nauki i doskonalenia pływania zobowiązany jest do
wykonywania swojej pracy podczas zajęć grupowych i indywidualnych w stroju
odróżniającym się kolorystycznie od stroju służbowego ratowników zatrudnionych na Krytej
Pływalni.
6. Zniesiony zostaje wymóg noszenia przez instruktorów osłon ust i nosa podczas prowadzenia
zajęć pod warunkiem utrzymywania niezbędnego odstępu od uczestników zajęć oraz od
innych instruktorów wynoszącego 1,5 metra podczas prowadzenia zajęć z brzegu i w wodzie.
Jeżeli niemożliwe jest utrzymanie niezbędnego dystansu instruktor ma obowiązek założenia
osłony ust i nosa podczas prowadzenia zajęć.
7. Pierwszeństwo nad prowadzeniem zajęć nauki i doskonalenia pływania mają instruktorzy
prowadzący zajęcia z grupami zorganizowanymi oraz Sekcjami Pływackimi. Instruktorzy
prowadzący indywidualną naukę pływania maja obowiązek dostosowania swoich zajęć do
grafiku grup zorganizowanych i Sekcji Pływackich oraz do terminów wyznaczonych dla nich w
grafiku opracowanym przez Kierownictwo Krytej Pływalni.
8. W miarę możliwości na zajęcia grupowe/ sekcji uczestnicy zajęć wchodzą w całości wraz z
uprawnionymi instruktorami/opiekunami grup, nie wcześniej niż 10 minut przed
rozpoczęciem zajęć zgodnie z dyspozycjami Obsługi Krytej Pływalni. Uczestnicy zajęć są
odbierani przez instruktorów w miejscu, w którym znajduje się kasa Krytej Pływalni i bramka
wejściowa.
9. Zaleca się, aby instruktorzy/opiekunowie grup zbiorczo pobierali z kasy, a po zakończonych
zajęciach zbiorczo zwrócili do kasy kartę obsługi do szafek.
10. Na zajęcia Sekcji Pływackich uczestnicy zajęć wchodzą w całości po pobraniu indywidualnego
paska otwierającego szafkę wraz z uprawnionymi instruktorami/opiekunami grup, nie
wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z dyspozycjami Obsługi Krytej
Pływalni. Opiekunowie dzieci mogą wejść w celu przebrania dzieci nie samodzielnych po
wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Kasie Krytej Pływalni.
11. Zakazuje się nieuzasadnionego pobytu instruktorów/opiekunów grup na terenie niecki
basenowej poza czasem prowadzenia zajęć oraz przebywania w pomieszczeniach
ratowników.
12. Zakazuje się nieuzasadnionego przebywania opiekunów uczestników zajęć w szatni mokrej,
wejścia na teren niecki basenowej, przebywania na trybunach oraz rezerwowania
przebieralni!.

13. Zakazuje się przyprowadzania na zajęcia szkolne osób niećwiczących, zwolnionych z zajęć
oraz ich przebywania w czasie zajęć na terenie obiektu oraz na trybunach.
14. Zakazuje się pobierania opłat, zgromadzeń- w tym planowania i przeprowadzania spotkań i
konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników zajęć oraz zebrań i konsultacji na
terenie obiektu bez wcześniejszego ustalenia tego z Kierownictwem obiektu (poza biurami
Sekcji Pływackich , Szkółek Pływackich).
15. Instruktorzy/opiekunowie grup szkolnych zobowiązani są do zgłoszenia kasjerowi ilości osób
uczestniczących w zajęciach nauki pływania oraz do uiszczenia stosownej opłaty w kasie
Pływalni, zgodnie z cennikiem lub zapisami umów/porozumień.
16. Instruktorzy/opiekunowie grup/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć bezwzględnie powinni
stosować się do poleceń obsługi w zakresie przestrzegania regulaminów i zasad
obowiązujących na terenie Krytej Pływalni. Instruktorzy/opiekunowie grup/opiekunowie
prawni/uczestnicy zajęć , którzy w rażący sposób będą naruszać zasady bezpieczeństwa,
zostaną upomniani przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie
obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
17. Instruktorzy/opiekunowie grup zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się
poleceniom ratowników i pracowników obsługi w zakresie utrzymania porządku i organizacji
pracy na terenie Krytej Pływalni.
18. Instruktorzy/opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania zapisów Umów,
Regulaminów korzystania z Pływalni, Regulaminu grup zorganizowanych oraz innych zasad i
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Pływalni, w szczególności procedur
korzystania z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 udostępnionych zarówno na terenie
Pływalni jak i na jej stronie internetowej.
19. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Krytej
Pływalni.

Organizacja zajęć na terenie Pływalni w czasie epidemii:
1. Przed wejściem do obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz założenia osłony ust i nosa oraz
nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu oraz na terenie obiektu. Obsługa ma prawo nie wpuścić do
obiektu i nie obsłużyć osób nie realizujących tego obowiązku.
2. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez uczestników zajęć z wyłączeniem kąpieli i
pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w
przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do
basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu
przebieralni. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu i nie obsłużyć osób nie realizujących
tego obowiązku.
3. Pobyt w obiekcie powinien zostać ograniczony tylko do czasu kąpieli w basenie i przebrania się,
nie zezwala się na odpoczynek i oczekiwanie lub przedłużanie pobytu ( hol główny, hol kasowy,
ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako poczekalnia na osoby pływające! ).
Krzesła, sofy oraz trybuny zostały wyłączone z użytkowania- pozostawiono tylko niezbędne
ławki w celu założenie butów.
4. W zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez uprawnionych przez Szkołę
instruktorów mogą brać tylko udział osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu osób z
widocznymi objawami infekcji chorobowej.
5. Zaleca się regularne zbieranie pisemnych oświadczeń w tym zakresie od uczestników zajęć lub
ich rodziców/opiekunów prawnych.
6. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani na teren Pływalni i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W drodze do

i z Pływalni zarówno opiekunowie, jak i uczestnicy zajęć przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia sekcji pływackich mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej Pływalni zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników Pływalni min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z zasadami
reżimu sanitarnego w przestrzeni publicznej.
Zakazuje się nieuzasadnionego przebywania opiekunów w szatni mokrej, wejścia na teren niecki
basenowej oraz rezerwowania przebieralni!.
8.

Szkoła/Szkółka Pływacka/Sekcja Pływacka jest zobowiązana poinformować uczestników zajęć
i/lub opiekunów prawnych zajęć o zasadach panujących podczas organizacji i przeprowadzania
zajęć oraz zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestników zajęć.
9. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz porządkowania oraz czyszczenia lub dezynfekcji sprzętu
do nauki i doskonalenia pływania a także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek
pływackich lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu- po każdych zajęciach, i
w miarę możliwości po każdym uczestniku.
10. Kryta Pływalnia udostępnia basenowy sprzęt do nauki pływania, zabawy i rekreacji tylko i
wyłącznie grupom szkolnym oraz innym grupom zorganizowanym. Ratownicy, obsługa
basenowa oraz Instruktorzy prowadzący zajęcia z takimi grupami zobowiązani są do
dezynfekcji i porządkowania sprzętu po każdej grupie. Instruktorzy/Szkółka Pływacka/Sekcja
Pływacka zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu. Zaleca się nie udostępnianie
sprzętu do nauki pływania i rekreacji osobom trzecim.
10. Szkoła/ Szkółka Pływacka/Sekcja Pływacka jest zobowiązana tak organizować naukę pływania,
aby po każdych zajęciach grupowych zapewnić minimum 15 min. przerwy z przeznaczeniem
m.in. na dezynfekcję sprzętu.
11. Opiekunowie prawni uczestników zajęć/uczestnicy zajęć bezwzględnie powinni stosować się do
poleceń obsługi w zakresie przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie
Krytej Pływalni. Instruktorzy/opiekunowie grup/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć , którzy
w rażący sposób będą naruszać zasady bezpieczeństwa i nie stosujące się do obowiązujących
obostrzeń sanitarnych, zostaną upomniani przez personel, nie będą obsługiwane i w
ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

