REGULAMIN
ZAJĘĆ INSTRUKTORSKICH
1. Instruktorami prowadzącymi zajęcia nauki pływania z grupami lub klientami indywidualnymi są osoby
uprawnione do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu nauki pływania według oficjalnie
obowiązujących przepisów z zakresu nauki pływania, legitymujące się uzyskaniem odpowiednich
kwalifikacji.
2. Każdy instruktor prowadzący zajęcia na basenie zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z regulaminem Krytej Pływalni w Kłodzku i jego przestrzegania.
b) zapoznania z regulaminem swoich podopiecznych oraz zobowiązuje się do egzekwowania jego
przestrzegania.
3. Każdy instruktor bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, z którymi w danym momencie
prowadzi zajęcia nauki pływania:
a) w przypadku lekcji indywidualnych - od momentu uzyskania opieki nad dzieckiem od opiekuna
prawnego, aż do momentu oddania dziecka prawowitemu opiekunowi,
b) w przypadku grup zorganizowanych - według zasad ogólnego Regulaminu Krytej Pływalni w Kłodzku.
c) w przypadku sekcji - według wewnętrznych ustaleń sekcji oraz regulaminu sekcji.
4. Każdy instruktor zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczenia OC i NNW.
5. Instruktorzy prowadzący zajęcia:
a) z grupami zorganizowanymi według harmonogramu Krytej Pływalni zatrudniani są przez Zarządzającego
Krytą Pływalnią na podstawie umowy - zlecenie i podlegają bezpośrednio Zarządzającym.
b) w sekcjach współpracujących z Krytą Pływalnią w Kłodzku zatrudniani są przez poszczególne sekcje
i w sposób bezpośredni odpowiadają przed zarządzającymi tymi sekcjami.
c) z klientami indywidualnymi odpowiadają w pełni samodzielnie za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
d) z grupami zorganizowanymi z instruktorem własnym nie zatrudnionym przez Krytą Pływalnię w Kłodzku
odpowiadają w pełni samodzielnie za bezpieczeństwo swoich podopiecznych i w sposób bezpośredni
odpowiadają przed swoimi zleceniodawcami.
6. Zasady korzystania z Krytej Pływalni przez instruktorów prowadzących indywidualną naukę pływania:
a) Każdy instruktor ma prawo do prowadzenia indywidualnej nauki pływania poprzez podpisanie umowy
z Krytą Pływalnią oraz zakupienie biletu w kasie według cennika.
b) Każdy instruktor prowadzący zajęcia na Krytej Pływalni w Kłodzku, odprowadzający odpowiednie
składki do Urzędu Skarbowego może prowadzić indywidualną naukę pływania opłaciwszy wcześniej swój
bilet instruktorski.
7. Każdy instruktor musi dostosować się do ogólnie przyjętych zasad i norm.
8. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za formę prawną działalności gospodarczej instruktorów
prowadzących indywidualną naukę pływania.
9. Zarządzający Krytą Pływalnią zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień i kwalifikacji osób
prowadzących zajęcia na terenie Krytej Pływalni w Kłodzku oraz zakończenie współpracy z osobami lub
instytucjami niestosującymi się do powyższego regulaminu lub łamiącymi obowiązujące prawo.

