Zał. nr 1 do Zarządzenia nr. 108./2013 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 3. czerwca 2013

REGULAMIN POBYTU
GRUP ZORGANIZOWANYCH
na Basenie w Międzylesiu
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
nr 108/2013 z dnia 3. czerwca 2013 r.
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Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się grupę co najmniej 15 osób.
Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Kasy i uzgodnić warunki
korzystania z obiektu.
Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest przed wejściem z grupą na obiekt do wypełnienia druku
„Oświadczenie opiekuna grupy” (zał. Nr 1a) w celu ustalenia zasad korzystania z obiektu przez grupę oraz danych
uczestników grupy - druk dostępny jest w kasie obiektu oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl w
zakładce „Basen w Międzylesiu”.
Opiekun grupy zorganizowanej liczącej 15 lub więcej osób obowiązany jest posiadać i okazać pracownikowi w
Kasie „Listę uczestników grupy” (zał. nr 2b) - druk dostępny jest w kasie obiektu oraz na stronie internetowej
www.miedzylesie.pl w zakładce „Basen w Międzylesiu”.
Pracownik Kasy sprawdza zgodność liczebności grupy z ilością deklarowaną w „Liście uczestników grupy”
Przed wejściem na teren obiektu oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy
zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń i atrakcji, znajdujących się w
obiekcie oraz bezwzględnie stosować się do nich w trakcie pobytu na terenie obiektu i korzystania z nich.
Dane zawarte w „Oświadczeniu opiekuna grupy” przechowywane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.
W przypadku uczestników grupy zorganizowanej - dzieci do 10 roku życia - liczba uczestników pozostających pod
opieką jednego opiekuna grupy nie może przekraczać 10 osób.
W przypadku uczestników grupy zorganizowanej - dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat - liczba uczestników
pozostających pod opieką jednego opiekuna grupy nie może przekraczać 15 osób.
W przypadku uczestników grupy zorganizowanej - powyżej 18 roku życia - liczba uczestników pozostających pod
opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 30 osób.
Opiekun grupy zorganizowanej ponosi odpowiedzialność za zachowanie uczestników grupy na terenie obiektu.
Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania na terenie obiektu w stroju kąpielowym.
Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.miedzylesie.pl w zakładce „Basen w
Międzylesiu”.

Zatwierdził:
Tomasz Korczak
………… Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ………….

OŚWIADCZENIE
OPIEKUNA
GRUPY ZORGANIZOWANEJ (zał. nr 1a)

nazwa i adres

I. DANE OPIEKUNA/ÓW GRUPY
1.1. imię i nazwisko

1.2. adres

1.3. Nr PESEL

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………….

II. LICZEBNOŚĆ GRUPY
2.1. ogółem:
………………………………

2.2. do lat 10 lat
………………………

2.3. od 10 – 18 lat

2.4. powyżej 18 lat

2.5. niepełnosprawnych

…………………………

…………………………

…………………………

III. TREŚĆ OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisany, oświadczam, że:

1. Jestem opiekunem grupy………………………………/nazwa grupy i ponoszę odpowiedzialność za
zachowanie Uczestników znajdujących się pod moją opieką.
2. Znane mi są zasady korzystania z urządzeń znajdujących na terenie obiektu basenu określone w
„Regulaminie ogólnym” oraz regulaminach szczegółowych.
3. W poczuciu pełnej odpowiedzialności za życie i zdrowie pozostających pod moją opieką osób
zobowiązuje się do opieki, stałej obserwacji i nadzoru nad powierzonymi mojej pieczy osób przez
cały czas przebywanie ich na terenie Basenu w Międzylesiu.
4. Zobowiązuje się zapoznać Uczestników Grupy z regulaminami obowiązującymi na obiekcie, oraz
pilnować, aby były przez nich przestrzegane.
5. Przed i po korzystaniu z Obiektu zobowiązuję się do przeprowadzenia zbiórki uczestników grupy
w obecności Ratownika obiektu w celu sprawdzenia ilości Uczestników Grupy.
6. Stan Zdrowia pozostających pod moją opieką Uczestników grupy pozwala na korzystanie z
obiektu.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych oświadczeniu dla potrzeb
ewidencyjnych na basenie w Międzylesiu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
W załączeniu lista członków grupy.

Czytelny podpis opiekuna grupy

Data: …………………………………

………………..… imię i nazwisko……………….

Zał. Nr 2b

LISTA OSÓB
POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ
……………..……………..……imię i nazwisko opiekuna…………………………...…..

l.p.
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Imię i nazwisko

Data urodzenia

nazwa i adres

