
 

REGULAMIN BILETU INSTRUKTORSKIEGO 

DLA PŁYWALNI MIEJSKIEJ WINOGRADY 

POZNAŃSKICH OŚRODKÓW SPORTU I REKREACJI 

 

 

Nauka pływania, doskonalenie pływania, rehabilitacja w wodzie jest częścią integralną oferty 

Pływalni Miejskiej Winogrady, zwanej dalej Pływalnią, w której obowiązują przepisy regulaminu 

porządkowego Pływalni oraz dodatkowo niniejszy regulamin. 

1. Osoba prowadząca na Pływalni zajęcia obejmujące elementy oswajania z wodą, nauki 

pływania, doskonalenia pływania, rehabilitacji w wodzie, na rzecz osób i podmiotów innych 

niż Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji lub podmiotów zewnętrznych na odrębnych 

zasadach, zwana dalej Instruktorem, zobowiązana jest do opłacenia możliwości 

prowadzenia zajęć. 

2. Opłatę za możliwość prowadzenia zajęć, o której mowa w ust.1, Instruktor jest 

zobowiązany wykupić przed ich rozpoczęciem poprzez zakup w kasie biletu 

instruktorskiego zgodnego z cennikiem Pływalni. 

 

3. Przy zakupie biletu instruktorskiego należy wykupić bilet wstępu na Pływalnię. 

4. Identyfikatorem Instruktora jest opaska w odpowiednim kolorze wydana przez Pływalnię 

przy zakupie biletu instruktorskiego na konkretne zajęcia. 

5. Opaska, o której mowa w pkt 4, może być wykorzystana do identyfikacji Instruktora tylko 

na tych zajęciach, w związku z opłaceniem których została wydana. 

6. Instruktor prowadzący zajęcia, nieposiadający założonej opaski, o której mowa w pkt 4, lub 

osoba prowadząca zajęcia bez wykupionego biletu instruktorskiego, zobowiązany jest do 

opuszczenia basenu oraz uiszczenia w kasie opłaty dodatkowej w wysokości równej 

trzykrotności całodniowego biletu instruktorskiego określonego w cenniku Pływalni.  

7. Instruktor jest uprawniony do noszenia stroju sportowego pod warunkiem że: 

1)  jest on wyraźnie różny od koloru stroju ratownika, 

2)  nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego Pływalni, 

3) nie stwarza zagrożeń dla innych osób korzystających z Pływalni. 

8. W ramach jednego biletu instruktorskiego Instruktor może prowadzić zajęcia dla 

maksymalnie 2 osób jednocześnie. 

9. W przypadku stwierdzenia, że ilość uczestników faktycznie biorących udział w zajęciach 

jest wyższa niż 2 osoby, Instruktor musi niezwłocznie opuścić Pływalnię. 

10. Zajęcia nauki pływania odbywają się w godzinach funkcjonowania Pływalni, zgodnie z 

dostępnością torów. Instruktor zobowiązany jest do zweryfikowania przed zajęciami 

dostępności torów określonej w harmonogramie dostępnym na stronie Pływalni. 



11. Pływalnia ma prawo do odmowy sprzedaży biletu instruktorskiego w przypadku braku 

dostępnych torów.  

12. Na terenie przebieralni i hali basenowej Instruktora oraz uczestnika zajęć obowiązują 

zasady zachowania takie same jak innych użytkowników Pływalni, w szczególności 

dotyczy to zmiany obuwia. 

13. Przed zajęciami Instruktor zobowiązany jest powiadomić uczestnika zajęć o zasadach 

bezpieczeństwa, które należy zachować na Pływalni. W szczególności Instruktor 

zobowiązany jest poinformować uczestnika zajęć o: 

1) obowiązku umycia całego ciała pod natryskiem, 

2) zakazie samodzielnego wchodzenia do wody przez dzieci poniżej 13 roku życia, 

3) zakazie zachowań, które mogą stwarzać zagrożenia dla uczestnika zajęć i innych 

użytkowników Pływalni. 

14. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika podczas trwania 

zajęć. 

15. W przypadku zajęć z dziećmi poniżej 13 roku życia instruktor odpowiada za 

bezpieczeństwo zajęć od momentu odebrania uczestnika z holu pływalni do momentu 

przekazania uczestnika zajęć opiekunowi. 

16. Instruktor jest zobowiązany i odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikom każdego wypadku 

mającego miejsce podczas zajęć na terenie Pływalni. 

17. Instruktor ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników 

Pływalni pod rygorem nakazu opuszczenia Pływalni oraz, w przypadku uporczywego 

niepodporządkowania się powyższym poleceniom, zakazu prowadzenia zajęć 

instruktorskich na Pływalni.  

18. Ratownicy oraz wyznaczony przez kierownika Pływalni pracownik, mają prawo i obowiązek 

do bieżącego weryfikowania ilości uczestników w danej godzinie zajęć instruktorskich. 

19. Zakup biletu instruktorskiego nie jest równoznaczny z wynajmem powierzchni basenowej 

Pływalni. Instruktor korzysta z Pływalni na zasadach ogólnych. 

20. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obowiązujących na terenie 

Pływalni, oświadczeniem Instruktora o posiadaniu odpowiednich uprawnień do 

prowadzenia zajęć nauki pływania oraz oświadczeniem Instruktora o posiadaniu 

stosownego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego zakres 

prowadzonej działalności. 

21. Osoby, które swoim niewłaściwym zachowaniem lub nieprzestrzeganiem zapisów 

regulaminów Pływalni stwarzają zagrożenia lub utrudniają prowadzenie zajęć, mogą 

zostać wyproszone z Pływalni. 

22. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów 

korzystających z obiektów POSiR lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach 

sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR dostępna jest w siedzibie Pływalni 

oraz na stronie internetowej organizatora zajęć. 


