REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Zaleca się, aby pobyt grupy na terenie Aquaparku Granit zarezerwować wcześniej w
administracji obiektu. W przypadku braku miejsc na niecce basenowej, grupa nie mająca
rezerwacji nie będzie wpuszczona.
2. Wychowawcy i opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych mają obowiązek zapewnienia
właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką na hali basenowej.
3. Grupa korzystająca z atrakcji Aquaparku Granit nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na
jednego opiekuna. W przypadku grupy przedszkolnej – 10 osób na 1 opiekuna.
4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych
niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
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5.

Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika i basenu rekreacyjnego.

6.

Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji Aquaparku Granit.

7. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa
zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na
terenie Aquaparku Granit.
8. Opiekunowie grup zobowiązani są
natychmiastowe wejście do wody.
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Sprzęt do nauki pływania i zabawy w wodzie wydaje ratownik.

10. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
- przyprowadzenie grupy do holu głównego Aquaparku Granit i wskazanie miejsca oczekiwania na
wejście do szatni,
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie
transponderów dla członków grupy,
- pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów,
- pouczenie grupy o bezwzględnym zakazie biegania po korytarzach prowadzących do płyty
basenu oraz wokół niecek basenowych,
- wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
- przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
- dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie, żeby
wszyscy podopieczni opłukali stopy,

- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej podając jej liczebność oraz
ewentualne przekazanie grupy instruktorowi, stała kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na
terenie Aquaparku Granit,
- wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego,
pływackiego lub rekreacyjnego po zakończeniu zajęć,
- po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali
basenowej do pomieszczeń z natryskami,
- sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
- dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich
rzeczy osobistych,
- dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez podopiecznych,
- zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów do szafek odzieżowych i rozliczenie
się z nich w kasie Aquaparku Granit,
- wyprowadzenie grupy z holu głównego Aquaparku Granit.
11. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone do Aquaparku Granit.
12. Opiekun grupy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ratownika pełniącego dyżur
oraz personelu pływalni.
13. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy,
instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminom Aquaparku Granit.
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