
Regulamin korzystania z usług AQUAPARKU LAGUNA w Gryfinie przez grupy
zorganizowane

§ 1. Wstęp

1.   Właścicielem aquaparku Laguna w Gryfinie (zwanego dalej Laguna, Obiekt, pływalnia) jest 
Gmina Gryfino z siedzibą w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16. Gmina Gryfino przekazała Obiekt 
w trwały zarząd jednostce budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (zwanej dalej CSiR).

2. Przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu służy zapewnieniu bezpieczeństwa 
użytkowników oraz zachowaniu należytego stanu obiektu.

3. Regulamin ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się na terenie 
Obiektu przez grupy zorganizowane. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z ,,Regulaminem 
korzystania z usług aquaparku Laguna”.

4. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z usług Obiektu pod 
nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na kasie w formie wejścia grupowego.  Grupa 
zorganizowana może korzystać z usług Obiektu rekreacyjnie lub w celach ćwiczeniowych (nauka 
pływania, doskonalenie pływania, itp.).

5. Przez opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią tj. instruktora, trenera, nauczyciela lub inną 
uprawnioną osobę sprawującą nadzór nad grupą zorganizowaną.

6. Grupa zorganizowana wchodzi na basen i opuszcza go pod nadzorem opiekuna.

 

§ 2. Obowiązki opiekuna grupy zorganizowanej

1. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem Obiektu, regulaminami 
stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem korzystania z usług pływalni przez grupy 
zorganizowane i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

2. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie do Obiektu przed uzgodnionym terminem 
rezerwacji wejścia.

3. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i
zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.

4. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo
na terenie całego Obiektu, a w szczególności w pomieszczeniach szatni, przebieralni, natrysków i 
na terenie hal basenowych.

5. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym 
i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w 



porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i korzystanie przez jej 
uczestników z atrakcji wodnych.

6. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji 
pływalni.

7. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

a)   30 pełnoletnich uczestników,

b)   15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,

c)    10 uczestników w wieku przedszkolnym,

d)   ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, 
w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

8. Na dziesięciu uczestników grupy jeden opiekun wchodzi na halę basenową bezpłatnie.

9. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.

10. W przypadku grup przedszkolnych i szkolnych na halę basenową obowiązani są wejść razem 
wszyscy członkowie grupy.

11. W przypadku, gdy członkowie grupy niekąpiący się / niepływający przebywają na trybunach w 
hali basenu sportowego odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy.

12. W czasie pobytu grupy na terenie Obiektu opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej 
uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie 
hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

13. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas
pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej 
uczestników.

14. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra 
wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

15. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

1)    wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście 
do szatni,

2)    zapoznania uczestników grupy z regulaminem Obiektu, regulaminami stanowiskowymi 
atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,

3)    załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie 



pasków z kluczykami dla członków grupy,

4)    przekazanie pasków z kluczykami grupie oraz pouczenie podopiecznych o sposobie 
korzystania z szafek,

5)    dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i 
założyli klapki basenowe,

6)    podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Obiektu, podanie 
nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,

7)    wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, 
umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,

8)    dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego 
uczestnika,

9)    wprowadzenie grupy z przebieralni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,

10)    wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z nich w 
czasie całego pobytu w halach basenowych,

11)    dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,

12)    wyprowadzenie grupy do hali basenowej,

13)    zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

14)    zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej w celu ustalenia zasad 
korzystania z kąpieli,

15)    ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej 
i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

16)    przebywanie na obrzeżu danej niecki basenowej, podczas korzystania z niej przez 
uczestników grupy; w przypadku podziału grupy, każda z podgrup porusza się po obiekcie w 
obecności jednego z opiekunów (liczebność podgrup odpowiada zapisom ust. 7 niniejszego 
regulaminu),   

17)    przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym 
miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

18)    po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego 
grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do
natrysków i sanitariatów,



19)    dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,

20)    dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich 
rzeczy osobistych,

21)    zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami i rozliczenie się z nich w 
kasie obiektu jednocześnie z rozliczeniem czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie 
z obowiązującym cennikiem usług,

22)    wyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i szatni.

16. W przypadku prowadzenia zajęć nauki pływania, doskonalenia pływania itp. pod nadzorem 
instruktora/trenera do jego obowiązków należy dodatkowo:

1)   prowadzenie zajęć wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień,

2)   przebranie się w strój kąpielowy lub sportowy umożliwiający natychmiastowe wejście do 
wody,

3)  zaprzestanie prowadzenia zajęć w przypadku, gdy dyżurujący ratownik uzna, że zajęcia 
prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych 
użytkowników pływalni,

4)  uzgodnienie z dyżurującym ratownikiem ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,

5)   zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i 
sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom.

17. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników 
oraz pracowników obiektu.

18. Ratownicy Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie mogą w każdej chwili zabronić grupie 
korzystania z hali basenowej, jeżeli uznają, że opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.

19. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę 
podczas jej przebywania na terenie pływalni.

20. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane 
nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących na terenie pływalni przepisów.

21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie
przebywania grupy na terenie obiektu ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w 
Rejestrze wypadków Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

 



§ 3. Przepisy końcowe

1. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych za bezpieczeństwo uczestników i 
porządek na hali basenowej odpowiada organizator.

2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów 
obowiązujących w Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Dyrektor, Z-ca dyrektora lub Kierownik
ratowników mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z basenu, do usunięcia grupy 
włącznie.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z basenu przez
grupy jest umowa.

4. W przypadku braku umowy korzystania z basenu, uważa się, że opiekun grupy zapoznał się oraz 
zapoznał uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na basenie i wszyscy zobowiązali się 
do ich przestrzegania.

5. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. 2020 poz. 350 ze zm.) o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Regulaminu korzystania z usług aquaparku 
Laguna.


	Regulamin korzystania z usług AQUAPARKU LAGUNA w Gryfinie przez grupy zorganizowane

