
Регламент про перебування організованих груп у закритому плавальному басейні 
імені Яна Кота у Бохн 

1. Організована група, яка користується басейном, не може нараховувати більше 15 
осіб на одного опікуна. 

2. Рекомендовано, щоб групи дітей та підлітків обох статей до 15 років  перебували у 
супроводі опікунів обох статей. 

3. Кількість опікунів для групи осіб з обмеженими фізичними можливостями залежить 
від виду інвалідності та стану здоров'я. 

4. Групи дитячого садка та групи з 1-го класу початкової школи повинні 
використовувати в першу чергу оздоровчий басейн. Користуватися спортивним 
басейном, гіркою, джакузі та сауною можна лише під наглядом дорослих. 

5. Дітей не можна примушувати користуватися атракціонами, доступними в залі 
басейну. 

6. Під час перебування в басейні опікуни зобов’язані стежити за тим, щоб група 
поводилася спокійно та культурно, не шуміла та не пошкоджувала пристрої та майно, 
що знаходяться на території об'єкту. 

7. Опікуни групи, що проводять заняття, зобов’язані переодягнутися в купальник або 
спортивний костюм. 

8. Інвентар для навчання плаванню надає рятувальник. 

9. До обов'язків опікуна групи, зокрема, входить: 
а) привести групу до основного холу басейну та вказати місце очікування на вхід в зону 
басейну, 
б) простежити за залишенням верхнього одягу та взуття в роздягальні, здачею цінних 
речей, за їх наявності, на зберігання, 
в) залагодити всі формальності у касі, пов'язані з входом груп та отриманням стрічок з 
транспондерами для шафок для одягу для членів групи, 
г) провести інструктаж підопічних, як користуватися шафками та стрічками, 
д ) завести групу в зону басейну, до роздягальні, а потім до душових, 
е) нагадати групі про правила користування туалетами, 
є) простежити за ретельним миттям миючими засобами, 
ж) привести групу з душових у зал басейну та простежити за проходженням через 
піддон для дезінфекції ніг, 
з) повідомити рятувальнику, що групу ввели в зал басейну, 
і) контролювати поведінку групи під час перебування в басейні, 
к) простежити, щоб підопічні здали спортивне, плавальне або рятувальне спорядження 
у визначене рятувальником місце; 
л) оголосити збір та вивести групу з басейну в душові, а потім у роздягальню; 
м) перевірити кількість осіб у групі до і після занять, 
н) простежити за тим, щоб діти ретельно вимилися, витерлися та висушили волосся, 
o) простежити, чи підопічні забрали одяг з шафок та усі особисті речі, п) вивести групу у 
головний хол басейну, 
р) зібрати у всіх учасників групи стрічки від шафок з одягом та здати їх у касі басейну. 



10. Групи без супроводу опікуна не будуть допущені на територію басейну. 

11. Члени групи зобов’язані виконувати інструкції опікуна. 

12. Опікун та учасники групи зобов’язані виконувати інструкції рятувальників та інших 
працівників басейну. 

13. Опікун групи зобов’язаний повідомляти черговому рятувальнику про кожен 
нещасний випадок, який стався під час перебування групи на території басейну, та 
підтверджувати цей факт відповідним записом у журналі роботи рятувальників. 

14. Опікун групи несе відповідальність за будь-які збитки, спричинені недотриманням 
членами групи Регламентів чи інших правил, що діють на території басейну. 

15. Опікун групи несе відповідальність за будь-які нещасні випадки, спричинені 
недотриманням членами групи Регламентів або інших правил, що діють на території 
басейну. 

16. Усі особи, які порушують громадський порядок або положення цього Регламенту, 
будуть видалені з території басейну (з обов’язковою сплатою за перебування). 

17. Вхід на територію басейну означає прийняття положень цього Регламенту. 

 


