
Załącznik nr 1 
Do Zarządzenia nr 25/2022 

 z dnia 16.11.2022 r 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 

 i Rekreacji w Mielcu 

 
REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH  

na Pływalni MOSiR w Mielcu 
 

1. Organizatorem kursu nauki pływania jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu. 
2. Uczestników zajęć grupowych nauki pływania obowiązuje przestrzeganie obowiązujących procedur 

(zasad) bezpieczeństwa na pływalni zgodnie z Zarządzeniem nr Dyrektora MOSiR w  Mielcu oraz 
niniejszym Regulaminem.  

3. Upoważnieni do prowadzenia nauki  i doskonalenia pływania są jedynie instruktorzy i trenerzy, 
wykonujący czynności w imieniu MOSiR Mielec. 

4. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach nauki pływania z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede 
wszystkich dróg oddechowych. 

5. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się w grupach zorganizowanych według 
harmonogramu w Pływalni przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Mielcu. 

6. Przed rozpoczęciem kursu rodzic zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w którym informuje,    
że stan zdrowia dziecka pozwala w pełni na uczestniczenie w zajęciach. 

7. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 uczestników na jednego instruktora pływania prowadzącego 
zajęcia na basenie sportowym, a na basenie rekreacyjnym  max. 8 uczestników na jednego instruktora. 

8. Każde zajęcia trwają 45 min. i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą wyznaczono 
zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć na hali basenowej. 

9. Opłata za karnet uiszczana jest on-line poprzez zapisy na www.mosir.mielec.pl , za lekcję nauki 
pływania a bilet wstępu na basen  w kasie pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

10. W przypadku utworzenia grupy poniżej 8 osób, obowiązuje dopłata. 
11. Grupy poniżej 5 osób będą łączone. 
12. Za stan bezpieczeństwa uczących się pływać na basenie odpowiedzialność ponosi instruktor pływania 

prowadzący zajęcia, natomiast w pomieszczeniach pływalni (w tym szatnia i hala basenowa) 
odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny dziecka. Po ukończonych zajęciach dzieci do lat 
10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. 

13. Dzieci uczestniczące w nauce pływania upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed 
rozpoczęciem zajęć. 

14. Każdy uczestnik nauki pływania zobowiązany jest do skorzystania z szatni zewnętrznej 
            i pozostawienia odzieży wierzchniej oraz obuwia (zmiana na klapki basenowe obowiązkowa). 

15. Rodzic lub opiekun dziecka odpowiada za umycie się dziecka pod natryskiem i doprowadzenie go       
do instruktora pływania. Po wejściu na halę basenową grupa zbiera się  w jednym miejscu   
z zachowaniem obowiązującego dystansu. Uczestnicy grup zorganizowanych do lat 10 wchodzą na 
zajęcia pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. 

16. Rodzice (opiekunowie) dziecka mogą przebywać w szatni przed i po treningu (pomóc dziecku podczas 
przebierania). Zakaz przebywania rodziców(opiekunów) podczas nauki pływania na hali basenowej. 

17. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz       
do bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych. 

18. Uczestnicy kursu nauki pływania zobowiązani są do noszenia w miejscu widocznym  pasków 
(zegarków) upoważniających do korzystania z nauki pływania, natomiast opiekunowie – 
identyfikatorów. 

19. Za identyfikatory i zegarki powierzone uczestnikom kursu odpowiada rodzic lub opiekun dziecka. 
Przekroczenie czasu pobytu skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

20. Opuszczanie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłaszane instruktorowi pływania. 
21. W przypadku gdy dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach (np. z powodu choroby lub chwilowej 

niedyspozycji) opłata za instruktora nie podlega zwrotowi. 
22. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z winy MOSiR w Mielcu (np. z przyczyn technicznych: awaria na 

basenie, odwołanie zajęć, itp.) – ważność karnetu zakupionego on-line na naukę pływania zostaje 
wydłużona o niezrealizowane zajęcia. 

23. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem Pływalni Miejskiej w Mielcu. 


