Regulamin pływalni
1. Dzieci przed lekcją pływania czekają na nauczyciela w szatni szkolnej i na pływalnie udają
się zawsze w obecności nauczyciela.
2. Na pływalnie nie są wpuszczane osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odrzucających,
- z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
- z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
- których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia,
- których stan higieny odbiega od ogólnie przejętych norm,
- w przeszłości naruszające porządek publiczny na terenie pływalni lub przepisy niniejszego
regulimnu
3. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie pływalni alkoholu i środków odurzających.
4. Zabrania się spożywania posiłków na tafli basenu.
5. Uczniowie SP215 mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką i ustawicznym
nadzorem pełnoletnich opiekunów.
6. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi
ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.
7. Wstęp do hali basenowej dla:
- osób pływających dozwolony jest wyłącznie boso lub w klapkach i w stroju kąpielowym i
czepku,
- dla uczniów niepływających w klapkach i stroju sportowym
8. Każdy uczeń aktywnie uczestniczący w lekcji zobowiązany jest do umycia całego ciała pod
prysznicem oraz opłukania stóp w brodziku.
9. Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku,
czystości, spokoju, ciszy oraz podporządkowania się poleceniom ratownika lub prowadzącego
zajęcia.
10. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
ich samych oraz innych przebywających tam osób. Jeżeli do takich zdarzeń dojdzie
nauczyciel powiadamia o zajściu rodzica danego ucznia.
11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu w pływalni należy pozostawić w
zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w

szafce niezamkniętej nauczyciel i OSiR nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku obaw
uczeń ma prawo oddać przedmiot na czas lekcji na przechowanie nauczycielowi.
12. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub przepisy niniejszego regulaminu będą
odsuwane od aktywnego uczestnictwa w lekcji i ukarane zgodnie ze statutem Szkoły
Podstawowej nr 215.
13. Osoby wyrządzające szkody materialne na terenie pływalni ponoszą za nie
odpowiedzialność materialną. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice
lub prawni opiekunowie.
14. Nauczyciele i ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad
przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni
zobowiązane są do wypełniania poleceń nauczycieli, instruktorów i ratowników.
15. Na terenie strefy basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
- seria długich, przeciągłych sygnałów dźwiękowych – informacja o zaistniałym wypadku jest to wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich
użytkowników i podporządkowanie się poleceniom ratownika lub personelu pływalni.
- seria krótkich sygnałów dźwiękowych – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika
i/lub personelu pływalni
16. Numery telefonów alarmowych:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer
alarmowy)
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
17. Uczniowie wracają do szkoły zawsze w obecności nauczyciela.

