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Regulamin zaięć na ptywalni,,PĘwaczek" przy §zkole Podstawowei Nr 155,

os.2 Pułku Lotnicze8o 21, w Krakowie w promocyinei cenie.

1. Zajęcia na pĘwalni odbywają się na mocy zawartego porozumienia pomiędzy

DyrekcJą Szkoły podstawowej Nr 155 w Krakowie, czyli zarządcy PĘwalni a Radą

Dzielnicy XlV Czyżyny.

7 zajęć mogą korzystać tylko mieszkańcy Dzielnicy XlV ,,Czyżyny" po wniesieniu oPtatY

za bilet w kwocie 7,00 złotych za godzinę korzystania z basenu. (Kwota opłaty

obowiązuje od 01.01.2022 r}. Opłata jest wnoszona gotówką w kasie pĘwalni

,,PłyWaczek".
zapisy na zajęcia organizuje Rada Dzielniry x|v czyżyny. odbywają się one

teIefonicznie w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć,

Dokladna informacja o zapisach będzie zamieszczana kilka dni wczeŚniej na stronie

internetowej dzietnicy: www.dziel n ica 14. kra kow. pl

podczas zapisów należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres

zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Lista przekazana do zarządry basenu

zawierać będzie tylko imię i nazwisko zapisanego mieszkańca, ponieważ organizator

jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia RoDo.
przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnlk zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem zajęć na pływalni ,,PływaczeY' przy SP nr 155 w Krakowie", który jest

zamieszczony na stronie internetowej Rady Dzielnicy XlV ,,Czyźyny" oraz dostępny w

biurze siedziby rady: 3!-869 Kraków, os. Dywizjonu 303 nr 34 i w kasie basenu

pływalni ,,PĘwaczek".
6. W przypadku występujących przeciwskazań zdrowotnych każdy uczestnik zajęĆ Ponosi

osobistą odpowiedzialność za korzystanie z basenu.

7. zabrania się korzystania z pływalni osobom pod wpływem alkoholu i narkotyków.

8. Podczas zajęć należy respektować wszystkie polecenia ratownika.

9. W przypadku wystąpienia urazu czy kontuzji należy bezzwtocznie zgłosiĆ ratownikowi

zaistniałe zdarzenie.
Lo.Za osoby niepełnoletnie korzystające z zajęć na basenie odpowiedzialnoŚĆ Ponoszą

rodzice lub opiekunowie. zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-

epidemiologicznymi z basenu mogą korzystać tylko dzieci powyŻej trzeciego roku

życia.
11. Na każdą godzinę zajęć na pływalni może zostać zapisana grupa maksYmalnie 25 osób

oraz 10 osób na listę rezerwową.
12. W przypadku braku możliwości skorzystania z zajęć na basenie naleŻY PowiadomiĆ

organiiatora telefonicznie: 012 647,6L-64lub e-mailowo: rada@dzielnica]-4.krakow.Pl

o swojej nieobecności do godz. 11:00 każdego dnia roboczego, w celu Powiadomienia
osoby z listy rezerwowej.

13. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności będą dyskwalifikowaĆ danego mieszkańca do

zapisów na zajęcia na basenie przez okres następnych sześciu miesięcy.

Kraków dnia 4 styczeń 2O2żrok.
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