
Załącznik do Zarządzenia 03/10/2022 

Prezesa Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. 

z dnia 1 października 2022 r.  

 

 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W PROSZÓWKACH W GMINNYM OŚRODKU SPORTU I 

REKREACJI BOCHNIA SP. Z O.O.  

dotyczący zasad prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania dla grup 

zorganizowanych oraz indywidualnej nauki pływania 

I. Część ogólna 

1. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania zarówno dla grup zorganizowanych, jak i 

indywidualnej nauki pływania, prowadzić może wyłącznie instruktor lub inne osoby fizyczne 

i prawne, posiadające stosowne uprawnienia. 

2. Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów 

lub trenerów pływania i ratowników wyłącznie na torach i w terminach zgodnych z 

harmonogramem rezerwacji. Tory nr 3 i 4 są przeznaczone wyłącznie do pływania 

rekreacyjnego dla prywatnych klientów. 

3. W czasie zajęć prowadzonych na pływalni w grupach zorganizowanych oraz w czasie godzin 

ogólnodostępnych dyżurujący ratownicy są organizatorami i koordynatorami systemu 

nadzoru ratowniczego wynikającego z regulaminu korzystania z krytej pływalni w 

Proszówkach w Gminnym ośrodku sportu i rekreacji Bochnia sp. z o.o. 

4. Do udziału w zajęciach zorganizowanych i indywidualnej nauki pływania, wymagane jest 

pisemne oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych podpisane przez 

pełnoletniego uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna 

prawnego. Za skompletowanie odpowiednich zgód odpowiedzialny jest instruktor lub 

opiekun grupy. 

 

I. Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania 

1. Indywidualne zajęcia nauki i doskonalenia pływania, prowadzić może wyłącznie instruktor 

lub inne osoby fizyczne i prawne, posiadające stosowne uprawnienia, wyłącznie za 

wcześniejszą zgodą Prezesa GOSiRB sp. z o.o.   

2. Instruktorzy prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju 

sportowym i czystym obuwiu basenowym., uiszczając opłatę za bilet instruktorski. 

Instruktor zobowiązany jest do noszenia na nadgarstku paska z elektronicznym 

transponderem w kolorze żółtym. 

3. Instruktor może prowadzić zajęcia dla maksymalnie 4 osób w tym samym czasie. 



4. Instruktor ma obowiązek wpisania swoich zajęć się do harmonogramu rezerwacji 

minimum 1 dzień przed planowanymi zajęciami. Harmonogram ten znajduje się w kasie 

Krytej Pływalni. 

 

 

II. Grupowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania 

1. Grupowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania, prowadzić może wyłącznie instruktor lub 

inne osoby fizyczne i prawne, posiadające stosowne uprawnienia, wyłącznie na podstawie 

umowy zawartej z GOSiRB sp. z o.o.   

2. Instruktorzy prowadzący zajęcia w ramach zajęć grupowych mogą wchodzić na pływalnię 

tylko w obowiązującym stroju sportowym i czystym obuwiu basenowym., uiszczając opłatę 

za bilet instruktorski. Instruktor zobowiązany jest do noszenia na nadgarstku paska z 

elektronicznym transponderem w kolorze żółtym. 

3. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na 

jedną osobę prowadzącą zajęcia, wg ustalonego rozkładu zajęć/ harmonogramu zajęć. 

 


