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Regulamin korzystania z Pływalni „Pingwin”  w czasie 

trwania Warszawskiego Programu ,,Zima w Mieście 2019” 

 
 

1. Czas trwania programu:   

 Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 12:00, 13:00-

15:00 

 W terminie od 26.01-08.02.2019 r.   

 

Nazwa obiektu i 

adres 

Godziny udostępnienia 

obiektu w ramach 

Warszawskiego Progrmu 

„Zima Mieście 2019” 

Grupy 

Zorganizowane 

Pływalnia Pingwin 

ul. Oławska 3a 

9.00- 12.00, 

13.00-15.00 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

Koordynatorem 

 

2. Zajęcia rozpoczynają się o pełnej godzinie i trwają 60 minut łącznie z pobytem 

 w szatni przed i po wyjściu z wody. 

3. Wejście i wyjście z niecki jest oznajmiane sygnałem gwizdka przez ratownika 

pływalni. 

4. Podczas zajęć na Pływalni „Pingwin” może przebywać jednocześnie 48 

uczestników Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”  . 

5. W zajęciach na Pływalni podczas Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 

2019” mogą uczestniczyć; uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych, posiadający aktualną legitymacje szkolną. 

6. Samodzielnie uczestniczyć w zajęciach w wodzie mogą uczniowie, którzy 

ukończyli 7 rok życia. W przypadku uczniów sześcioletnich wejście do wody jest 

możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18 lat. 

Opiekuna obowiązuje zakup biletu ulgowego lub normalnego. 

7. Grupy zorganizowane mogą brać udział w programie tylko i wyłącznie po 

wcześniejszej rezerwacji zajęć.  

8. Rezerwację zajęć grup zorganizowanych prowadzi koordynator. 

9. Rezerwacji zajęć dla grup zorganizowanych dokonuje się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub osobiście. 

10.Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z własnym 

opiekunem. 

11.Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do złożenia w recepcji pływalni, 

listy uczestników zajęć wraz z oświadczeniem, że uczestnicy nie maja 

przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach rekreacyjno-

sportowych w wodzie w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 

2019”. 

12.Pierwszeństwo na zajęcia mają grupy zorganizowane. Wejścia indywidualne 

odbywają się w ramach wolnych miejsc. 
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13.Uczestników indywidualnych nie obowiązują zapisy, a o wejściu na zajęcia 

decyduje kolejność przyjścia na Pływalnię i zgłoszenia się w Kasie Pływalni. 

14.Przed wejściem na zajęcia uczestnik zajęć indywidualnych obowiązany jest do 

okazania w recepcji legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica 

lub opiekuna prawnego - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Oświadczenie ważne jest na cały 

okres trwania Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”. 

15.Po okazaniu w recepcji legitymacji, uczestnik otrzymuje kluczyk z numerem 

szafki w szatni. 

16.Przy wyjściu z zajęć uczestnik zobowiązany jest do zwrotu w recepcji kluczyka 

z numerem szafki.  

17.Uczestników zajęć na Pływalni obowiązuje strój sportowy: (kąpielówki dla 

chłopców), (strój kąpielowy dla dziewczynek), ręcznik kąpielowy, klapki,  czepek, 

gumowy lub materiałowy z wypisanym imieniem dziecka w celu lepszej 

komunikacji z prowadzącym zajęcia. 

18.Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zmiana obuwia przy wejściu do strefy 

mokrej. 

19.Podczas trwania programu w pływalni będzie pełnił dyżur ratownik i  instruktorzy 

nauki pływania, którzy organizują zajęcia według programu.  

20.OSiR Bemowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki 

wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków 

przed, po i w czasie trwania Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”. 

21.OSiR Bemowo nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy 

oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć 

Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” włącznie, chyba że wynikają 

one z jego winy.  

22.Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników 

zajęć, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

23. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.  

Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie znajdującym się w 

holu kasowym.  

Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności: 

 pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna, 

 pieniądze zagraniczne i złote monety, 

 kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, 

 zagraniczne papiery wartościowe, 

 krajowe papiery wartościowe, 

 aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, 

których wartość przekracza 200 zł, 

 przedmioty mające wartość naukową, 

 biżuteria, wyroby jubilerskie, 

 przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych  

(np. kluczyki). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru poza 

depozytem w trakcie trwania Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”. 
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24.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Pływalni oraz 

zasad korzystania z Pływalni podczas Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 

2019”. 

25.Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu oraz zasad korzystania z Pływalni przez 

uczestnika zajęć, podczas Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”, 

może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Pływalni, a także zakazem 

dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania programu. Instruktor OSiR 

Bemowo o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje kierownika 

obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia i podejmuje decyzję o 

dalszym uczestniczeniu lub zakazie  brania udziału w zajęciach przez tego 

uczestnika. 

26.W sprawach nie ujętych niniejszymi zasadami, decyduje Dyrektor OSiR Bemowo. 

 

 

 

 

DYREKTOR OSiR Bemowo 

 




