REGULAMIN
REZERWACJI TORÓW i ZASAD PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
na Pływalni Limanowskiej

BASEN SPORTOWY
1. Ze względu na stopień trudności tory zostały oznaczone:
TOR 1 – skrajny, głębokość od 1,40 m do 1,80 m dla słabiej pływających
TOR 7 – skrajny, głębokość od 1,40 m do 1,80 m dla słabiej pływających
TOR 2, 6 – głębokość od 1,40 m do 1,80 m dla średniozaawansowanych
TOR 3,4 i 5 – głębokość od 1,40 m do 1,80 m dla umiejących pływać
BASEN REKREACYJNY
1. Ze względu na stopień trudności tory zostały oznaczone:
TOR 1 – skrajny, głębokość od 0,80 m do 1,00 m dla słabiej pływających
TOR 2 – głębokość ok.1,00 m dla słabiej pływających
TOR 3 – skrajny głębokość od 1,00 m do 1,20 m dla średniozaawansowanych
1. W celu zapewnienia właściwego komfortu dla wszystkich klientów korzystających
z basenów sportowego i rekreacyjnego, określa się następujące zasady rezerwacji torów:
a. BLOK POWSZECHNA NAUKA PŁYWANIA*:
W godzinach 10.00-16.00 od pon. do piątku. Pierwszeństwo dla szkół w ramach zajęć
szkolnych i poza lekcyjnych, klienci indywidualni, sekcje pływackie, szkoły pływania,
nauczanie indywidualne. 1 lub 2 TORY wolne dla publiczności.
c. BLOK ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE*:
- 16.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku
- 9.00 - 14.00 sobota
Szkoły pływania, sekcje pływackie, zajęcia sportowe i rekreacyjne, nauczanie
indywidualne. 1 lub 2 TORY wolne dla publiczności.
d. BLOK PŁYWANIE WIECZORNE:
Od pon. do pt. 20.00 - 22.00, sob. 13.00 – 21.00
Pierwszeństwo klienci indywidualni, 1-2 tory na zajęcia sportowo-rekreacyjne.
5 TORÓW wolnych dla publiczności.
2. Po podpisaniu umowy z zarządzającym Pływalnią Limanowską, jest możliwość
prowadzenia zajęć, jako instruktor nauki pływania. Tylko osoby lub firmy i organizacje,
które podpisały umowę mogą prowadzić zajęcia na Pływalni Limanowskiej.
3. Po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z zarządzającym pływalnią, instruktorzy nauki
pływania zobowiązani są do zakupu biletu instruktorskiego, który upoważnia do wejścia
do strefy basenowej, na potrzeby prowadzenia zajęć nauki pływania. W czasie
prowadzenia zajęć, na jednym torze może przebywać nie więcej niż 15 osób. Osoby
pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.
4. W przypadku wykonywania czynności polegających na nauce pływania bez umowy,
o której mowa w pkt 2 i 3 Regulaminu, Zarządzający pływalnią jest upoważniony do
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naliczania opłat jak dla instruktorów i szkółek pływania według zasad i stawek
określonych w niniejszym regulaminie.
5. Nauczyciele prowadzący naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego są
traktowania jak opiekunowie grup.
6. Organizator nauki pływania ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe lub związane z prowadzonymi zajęciami zarówno wobec pływalni jak
i wobec osób trzecich, w szczególności wobec osób uczestniczących w zajęciach.
7. Rezerwacja torów jest możliwa wyłącznie w przypadku prowadzenia zajęć z grupą
zorganizowaną. Można wynająć maksymalnie dwa tory.
8. W czasie roku szkolnego rezerwacje torów prowadzone są na okres jednego półrocza.
Rezerwacja torów na prowadzenie zajęć jest możliwe po podpisaniu umowy lub
uzgodnieniu z zarządcą obiektu. Szczegółowy grafik rezerwacji dostępny w kasie
Pływalni Limanowskiej oraz na stronie internetowej www.plywalnia.limanowska.pl
9. *Dopuszcza się czasowe wyłączenie 5 torów tylko w wyjątkowych przypadkach dużej
ilości prowadzonych zajęć dla grup szkolnych - informacja o rezerwacji zostanie
umieszczona w grafiku.
10. Pływalnia Limanowska zastrzega sobie prawo odwołania wynajmu torów na 5 dni przed
datą na jaką została dokonana rezerwacja. W przypadku awarii lub innych zaistniałych
zdarzeń Pływalnia Limanowska po uzgodnieniu umożliwi skorzystanie z torów w innym
terminie.
11. W cenie rezerwacji i wynajęcia toru - torów basenu sportowego nie ma możliwości
korzystania z części rekreacyjnej pływalni tj. basen rekreacyjny, masaże karku, wanny
jacuzzi, zjeżdżalni, sauny.
12. W cenie rezerwacji i wynajęcia toru - torów basenu rekreacyjnego nie ma możliwości
korzystania z części basenu sportowego.
13. Rezerwacja torów następuje z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych, natomiast
rezygnacja z wynajęcia torów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez osobę
rezerwującą jest możliwa z wyprzedzaniem 5 dni przed terminem na jaki została
dokonana rezerwacja. Osoba rezerwująca tor która dokona rezygnacji w okresie 2 - 5 dni
przed datą na jaką zostały zarezerwowane tory ponosi 2/3 kosztów ceny wynajmu.
Natomiast poniżej 2 dni ponosi 100 % ceny wynajmu torów.

14. Opłaty dla instruktorów i szkółek pływania:
1a. Bilet instruktorski:
a. 18,00 zł za 1 godz. wstęp na basen z możliwością prowadzenia zajęć, dopłata za
1 min. przekroczonego czasu 0,30 zł.
2

b. Obowiązek noszenia podczas zajęć transpondera z kolorem paska żółty (brak
posiadania paska będzie jednoznaczny z naruszeniem zasad i konsekwencji
zawartych w umowie)
c. Lista instruktorów załączona do umowy zawartej z zarządcą pływalni.
1b. Rezerwacja torów:
a. Rezerwacja jednego toru na basenie sportowym lub 1/3 niecki rekreacyjnej –
60 zł/godz.
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