ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ NA BASENIE
1. Na terenie obiektu OSR obowiązuje zasada dystansu społecznego.
2. Po wejściu do budynku osoba ma obowiązek noszenia maseczki, aż do wejścia do przebieralni w szatni.
3. Na terenie OSR Zabierzów jest obowiązek zakrywania ust i nosa na korytarzach, w toaletach, hollu kasowym.
Wyjątek stanowią klienci bufetu podczas spożywania posiłków.
4. Obowiązkiem każdego uczestnika zajęć z pływania na basenie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego jest posiadanie :
stroju kąpielowego, czepka, klapek, ręcznika , mydła oraz maseczki do zakrycia ust i nosa. Zabronione jest
wnoszenie szklanych opakowań i innych niebezpiecznych przedmiotów mogących narazić na niebezpieczeństwo
uczestników zajęć.
5. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby posiadające odpowiednie dokumenty o braku przeciwwskazań
do udziału w zajęciach na pływalni. Za dokumentację odpowiada Opiekun który tą dokumentacje przechowuje.
Lista dopuszczonych na zajęcia musi być dostarczona instruktorom pływania na pierwszych zajęciach. Za ich
rzetelność odpowiadają Opiekunowie.
6. Nie należy korzystać z pływalni bezpośrednio po spożytym posiłku. Zabrania się korzystać z zajęć osobom po
przebytej bezpośrednio chorobie zakaźnej, z gorączką , osobom u których występują choroby skórne, osobom
z ranami skóry oraz u których jest podejrzenie o COVID-19.
7. I0 min przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy wchodzą wraz z Opiekunem ( 1 Opiekun na 15 uczestników) do holu
kasowego. Zmieniają obuwie wyjściowe na klapki, obuwie pozostawiają w szafkach. Zabierają ze sobą rzeczy
do przebrania .
8. Opiekunowie zgłaszają osobie dyżurującej liczbę uczestników z podziałem na dziewczynki i chłopców.
9. Wraz z Opiekunami uczestnicy udają się do szatni gdzie po otwarciu odpowiedniej szafki wstawiają ubrania
i zakładają stroje kąpielowe zabezpieczają szafkę przez zatrzaśnięciem
10. W szatni, po przebraniu się, każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki w osobistym plecaku, torbie
w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami.
11. Następnie wszyscy uczestnicy udają się pod obowiązkowy prysznic. Każdy użytkownik ma obowiązek umycia
całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.
12. O ustalonej w harmonogramie godzinie Opiekunowie przekazują grupę instruktorom prowadzącym zajęcia / hol
przed brodzikiem/
13. W trakcie zajęć i pobytu na plaży basenowej jak również w niecce basenowej za uczestników odpowiada
instruktor.
14. W przypadku potrzeby powrotu w trakcie zajęć z basenu któregoś z uczestników / wc, brak czepka itp./
instruktor przekazuje go Opiekunowi, który ma znajdować się przy przesuwnych drzwiach szklanych obok bufetu
i ponownie przekazuje ucznia, tą samą drogą instruktorowi po ustaniu przyczyny wyjścia.
15. Po skorzystaniu z basenu i umyciu ciała uczestnicy zakładają suche ubrania i zabierają wszystkie swoje rzeczy ze
sobą. Zakładają ponownie maseczkę i wychodzą na korytarz. Opiekunowie sprawdzają czy uczestnicy zabrali
swoje rzeczy.
16. Po wysuszeniu przechodzą do holu kasowego i zmieniają klapki na obuwie wyjściowe.
17. Wszystkie zauważone usterki i nieprawidłowości mogące zagrozić bezpieczeństwu należy natychmiast zgłosić
prowadzącemu zajęcia lub osobie dyżurującej.
18. Za pozostawione rzeczy i przedmioty OSR nie bierze odpowiedzialności. W celu uniknięcia tego typu sytuacji
oraz innych zdarzeń prosimy o nie zabieranie ze sobą rzeczy wartościowych na teren OSR tj. np. telefony
komórkowe, smartfony, tablety, pierścionki itp. W wyjątkowych przypadkach w/w przedmioty prosimy
o przekazanie do depozytu osobie dyżurującej, lub pozostawienie w kasie.
19. Za przestrzeganie powyższego zarządzenia oraz regulaminu odpowiadają Opiekunowie grup.

