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Regulamin prowadzenia indywidualnej nauki pływania.
1. Celem regulaminu jest określenie zasad prowadzenia indywidualnej nauki pływania
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Dysponencie – należy przez to rozumieć Skoczowski Ośrodek Sportu i
Rekreacji,
• Prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę która prowadzi indywidualną
naukę pływania,
• Nauce pływania – prowadzenie indywidualnej nauki pływania,
• Identyfikatorze – identyfikator otrzymany w kasie Pływalni, oznaczający
wykupienie wejściówki na prowadzenie indywidualnej nauki pływania.
3. Naukę pływania może prowadzić osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe do prowadzenia takich zajęć, co poświadcza odpowiednim dokumentem
oraz uzyska pisemną zgodę Dysponenta na prowadzenie nauki pływania.
4. Prowadzącego naukę pływania obowiązuje przestrzeganie regulaminów
obowiązujących w Krytej Pływalni „Delfin”. Fakt zapoznania się z regulaminem
Prowadzący potwierdza składając odpowiednie oświadczenie (Załącznik nr 1).
5. Każdy Prowadzący przed wejściem na halę basenową w celu prowadzenia nauki
pływania zobowiązany jest do wykupienia wejściówki – biletu instruktorskiego
(zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz pobranie identyfikatora. Po zakończeniu
zajęć Prowadzący zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora w kasie biletowej
Pływalni. W przypadku zagubienia identyfikatora Prowadzący uiszcza opłatę w
wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
6. Prowadzący zobowiązany jest w czasie prowadzenia nauki pływania, do noszenia
Identyfikatora w widocznym miejscu.
7. W przypadku stwierdzenia przez obsługę basenu braku identyfikatora u
prowadzącego (co oznacza, że nie uiścił odpowiedniej opłaty w kasie biletowej),
zostanie cofnięta zgoda na prowadzenie nauki pływania.
8. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:30 obowiązuje całkowity
zakaz prowadzenia nauki pływania indywidualnej. W pozostałym czasie
indywidualna nauka pływania może być prowadzona w tych dniach i godzinach, w
których są wolne (nie zarezerwowane na grupową naukę pływania) przynajmniej
dwa tory.
9. Dysponent zastrzega sobie możliwość
prowadzących zajęcia indywidualne.

ograniczenia

liczby

instruktorów

Regulamin wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 03.09.2014r.

