Regulamin Zajęć Nauki Pływania

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w
Warszawie, jednostkę organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadająca osobowości prawnej,
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Kierowniku Działu - należy przez to rozumieć Kierownika Działu Obsługi Klienta i Sportu.
Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony obiekt sportowo - rekreacyjny będący w zarządzaniu
BOS.
Pływalni – należy przez to rozumieć obiekt sportowo – rekreacyjny m. st. Warszawy położony przy ul.
Światowida 56 w Warszawie zarządzany przez BOS. Jest obiektem jednonieckowym 6 torowym, o
długości 25 m i szerokości 12,5 m, głębokości 110 cm do 180 cm.
Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę osób korzystających z Pływalni zgłoszoną przez
Opiekuna Grupy, odbywająca zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie Pływalni pod nadzorem
Instruktora lub Trenera. Przy czym zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o sporcie zorganizowane zajęcia w
zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie
organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w
rozumieniu ustawy.
Organizatorze – należy przez to rozumieć: BOS lub inny podmiot organizujący świadczenie usług
sportowo – rekreacyjnych dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych na terenie Pływalni na
podstawie
umowy
zawartej
z
BOS.
Opiekunie Grupy – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad grupą zorganizowaną na
terenie Obiektu.
Ratowniku – należy przez to rozumieć osobę określoną w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016r. poz. 656 z późn. zm.) tj.
osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne
kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757 z
późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.
Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia dla Grupy zorganizowanej ponoszącą
odpowiedzialność za grupę zorganizowaną przebywającą na terenie Pływalni. Pod pojęciem Instruktora
należy rozumieć również osobę, o której mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy o sporcie, zgodnie z którą
trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być
osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub
instruktora
sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub
określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).
.
Za zapewnienie prowadzenia zajęć przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje odpowiada
Organizator.
Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Zajęć Nauki Pływania.
Regulaminie Pływalni – należy przez to rozumieć Regulamin Pływalni BOS.
Ustawie o sporcie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1463).
1.
2.
3.

Każdy uczestnik zajęć musi stosować się do postanowień Regulaminu Pływalni i Regulaminu Zajęć Nauki
Pływania.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu, biletu lub podpisanie umowy z BOS.
Z zajęć mogą korzystać osoby wyższe niż 120 cm.
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Podczas zajęć na torze może przebywać nie więcej niż 9 osób.
Podczas zajęć uczestnik musi wykonywać polecenia Instruktora.
Za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej na terenie BOS, w tym szatni, odpowiada opiekun prawny.
Za grupę przebywającą na Pływalni odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia.
W przypadku niepełnoletnich uczestników, na pierwszych zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Instruktorem,
dopuszczalne jest przebywanie na terenie Pływalni opiekuna prawnego.
W szczególnych przypadkach Instruktor może wyrazić zgodę na przebywanie opiekuna prawnego na kolejnych
zajęciach.
Instruktor ma prawo przenieść uczestnika zajęć do innej grupy ćwiczebnej, jeżeli jego umiejętności pływackie na to
wskazują.
Uczestnik biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, deklaruje tym samym, iż
jego stan zdrowia/ stan zdrowia osoby niepełnoletniej pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do brania czynnego udziału w zajęciach.
Jeżeli uczestnik zajęć poczuje się źle, ma obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim.
Karnet jest ważny przez 30 bądź 90 dni i upoważnia do uczestnictwa w jednych zajęciach w tygodniu.
W przypadku niewykorzystania karnetu nie przysługuje przedłużenie jego ważności ani zwrot dokonanej wpłaty z
zastrzeżeniem pkt. 16, 17.
W przypadku remontów, przerw technologicznych etc. uniemożliwiających korzystanie z zajęć nauki pływania
zakupione karnety przedłużają swoją ważność o czas, w którym Uczestnik nie mógł korzystać z zajęć.
Uczestnikowi zajęć przysługuje zwrot kosztów zakupu karnetu wyłącznie w przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć.
W tej sytuacji przysługuje zwrot środków wyłącznie za zajęcia po dokonanej rezygnacji, na podstawie pisemnego
wniosku złożonego do Dyrektora BOS.
Z przyczyn organizacyjnych oraz innych niezależnych, BOS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz
Instruktora prowadzącego zajęcia.
Wszystkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Działu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor BOS.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2017 r.

Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Sportu
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