ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ ZORGANIZOWANEJ
NAUKI PŁYWANIA W OBIEKCIE W AQUA PARK ZAKOPANE
podczas EPIDEMII SARS-CoV-2 (w terminie do odwołania).
Zasady ogólne dla Instruktorów, Szkółek Pływackich, Sekcji Sportowych oraz
grup szkolnych:
1. Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży odbywają się za pozwoleniem i po uzgodnieniu
z Dyrekcją Aqua Park Zakopane oraz zgodnie z harmonogramem dostępnym w Biurze Obsługi Klienta.
2. Każdy instruktor musi posiadać stosowna zgodę na prowadzenie zajęć i być zatrudniony
w Szkółce Pływackiej/ Sekcji Sportowej posiadającej stosowne porozumienie/zlecenie z Aqua Park Zakopane.
4. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania limitu osób w grupach
i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasad zachowania dystansu społecznego.
5. Każdy instruktor prowadzący zajęcia nauki pływania zobowiązany jest do wykonywania swojej pracy podczas
zajęć grupowych w stroju odróżniającym się kolorystycznie od stroju służbowego ratowników zatrudnionych
w Aqua Park Zakopane.
6. Zniesiony zostaje wymóg noszenia przez instruktorów osłon ust i nosa
zajęć pod warunkiem utrzymywania niezbędnego odstępu od uczestników zajęć oraz
wynoszącego 2 metrów podczas prowadzenia zajęć z brzegu i
niemożliwe jest utrzymanie niezbędnego dystansu instruktor ma obowiązek
i nosa podczas prowadzenia zajęć.
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8. Na zajęcia grupowe uczestnicy zajęć wchodzą w całości wraz z uprawnionymi instruktorami/
opiekunami grup, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z dyspozycjami Aqua Park
Zakopane. Uczestnicy zajęć są odbierani przez instruktorów przy głównym wejściu do obiektu Aqua Park
Zakopane.
10. Na zajęcia uczestnicy zajęć wchodzą w całości po pobraniu indywidualnego paska
otwierającego szafkę wraz z uprawnionymi instruktorami/opiekunami grup, nie wcześniej niż 10
minut przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z dyspozycjami Aqua Park Zakopane. Opiekunowie dzieci do lat 6 mogą
wejść wyłącznie w celu przebrania/osuszania dzieci, po czym niezwłocznie mają opuścić obiekt.
11. Zakazuje się nieuzasadnionego pobytu instruktorów/opiekunów grup na terenie
basenowej poza czasem prowadzenia zajęć oraz przebywania w pomieszczeniach ratowników.
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12. Zakazuje się nieuzasadnionego przebywania opiekunów uczestników zajęć w szatni,
wejścia na teren niecki basenowej, przebywania na terenie obiektu.
13. Zakazuje się przyprowadzania na zajęcia szkolne osób niećwiczących, zwolnionych z zajęć oraz ich
przebywania w czasie zajęć na terenie obiektu.
14. Zakazuje się pobierania opłat, zgromadzeń- w tym planowania i przeprowadzania spotkań
i konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników zajęć oraz zebrań i konsultacji na terenie obiektu
bez wcześniejszego ustalenia tego z Dyrekcją obiektu.
15. Instruktorzy/opiekunowie grup szkolnych zobowiązani są do zgłoszenia kasjerowi ilości osób uczestniczących
w zajęciach nauki pływania.

16. Instruktorzy/opiekunowie grup/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć bezwzględnie powinni
stosować się do poleceń obsługi w zakresie przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie
obiektu.
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w rażący sposób będą naruszać zasady bezpieczeństwa, zostaną upomniani przez personel
i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
17. Instruktorzy/opiekunowie grup zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników
i pracowników obsługi w zakresie utrzymania porządku i organizacji pracy na terenie.
18. Instruktorzy/opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminów
korzystania z Aqua Park Zakopane, oraz innych zasad i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Aqua
Park Zakopane, w szczególności procedur korzystania z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 udostępnionych
zarówno na terenie Aqua Park Zakopane jak i na jej stronie internetowej.
19. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny Aqua Park Zakopane.
Organizacja zajęć na terenie Pływalni w czasie epidemii:
1. Przed wejściem do obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz założenia osłony ust i nosa oraz nakaz dezynfekcji
rąk przy wejściu oraz na terenie obiektu. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu i nie obsłużyć osób nie
realizujących tego obowiązku.
2. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez uczestników zajęć z wyłączeniem kąpieli
i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem
w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do
basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu
przebieralni. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu i nie obsłużyć osób nie realizujących tego obowiązku.
3. Pobyt w obiekcie powinien zostać ograniczony tylko do czasu kąpieli w basenie i przebrania się, nie zezwala się
na odpoczynek i oczekiwanie lub przedłużanie pobytu.
4. W zajęciach grupowych prowadzonych przez uprawnionych przez Szkołę instruktorów mogą brać udział osoby
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domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Obowiązuje
nakaz regularnego zbierania pisemnych oświadczeń w tym zakresie od uczestników zajęć lub ich
rodziców/opiekunów prawnych.
5. Sprzęt do nauki i doskonalenia pływania należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach, a w miarę
możliwości po każdym uczestniku.
6. Zachowanie dystansu społecznego 2m.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć / instruktora
prowadzącego
zajęcia
lub
innej
osoby
uprawnionej
przez
Szkołę/klub
sportowy/
stowarzyszenie do korzystania z usług basenowych podczas zajęć zorganizowanych na
terenie Aqua Park Zakopane
1. Do pracy na zajęcia grupowe prowadzone przez Szkołę/klub sportowy/Stowarzyszenie i uprawnionych przez
nią instruktorów mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.
2. Wszystkie te osoby, a także uczestnicy zajęć i ich opiekunowie, powinni zostać poinstruowani przez Szkołę/klub
sportowy/stowarzyszenie, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażone koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u instruktora lub innej osoby uprawnionej przez Szkołę/klub
sportowy/stowarzyszenie, będących na stanowisku pracy, niepokojących objawów mogących wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, powinny one udać się do wyznaczonego na terenie Pływalni miejsca izolacji,
powiadamiając obsługę Pływalni o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
4. Obsługa Aqua Park Zakopane zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o podejrzeniu
zakażenia koronawirusem i stosuje się do dalszych zaleceń i wytycznych, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
osoby, dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
5. Obsługa Aqua Park Zakopane oraz instruktorzy/właściciele Szkoły/klub sportowy/stowarzyszenie ustalają
wspólnie obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a następnie bezzwłocznie
Obsługa Aqua Park poddaje ten obszar gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi na terenie obiektu
procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy stosować się do
indywidualnych zaleceń i wytycznych wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Obsługa Aqua Park oraz instruktorzy/właściciele Szkoły/klubu sportowego/stowarzyszenia,
ustalają wspólnie listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (w tym celu zaleca się w szczególności
prowadzenie przez Szkołę dzienników zajęć, zwłaszcza grupowych) oraz stosuje się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Aqua Park należy bezwzględnie stosować się
do zaleceń i wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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