REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

·	Dostarczyć kserokopię dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz Oryginał dokumentu do wglądu.
·	Uiścić opłatę za wstęp grupy
·	Zapoznać uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym i Regulaminem Grup Zorganizowanych

Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem
  Ogólnym.

Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę osób korzystającą z usług
  świadczonych przez Park Wodny Jan i/lub podmioty z nim współpracujące, będące pod
  stałą opieką i nadzorem opiekuna.

Opiekun przed skorzystaniem z usług Park Wodny Jan zobowiązany jest wypełnić
  formularz dla grup zorganizowanych.

Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
           30 pełnoletnich uczestników
           15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów
           10 uczestników w wieku przedszkolnym
           ustalona i zaakceptowana przez Właściciela Parku Wodnego Jan ilość
           osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz
           stanu zdrowia podopiecznych.

Przez opiekuna grupy rozumie się osobę reprezentującą organizatora zajęć,
  odpowiedzialną za grupę zorganizowaną w trakcie pobytu w Parku Wodnym Jan,
  zobowiązaną do właściwej, stałej opieki, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa
  uczestnikom swojej grupy. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Przez uczestnika grupy rozumie się osobę wchodzącą w skład grupy zorganizowanej,
  przebywającą pod stałą opieką i nadzorem opiekuna, i korzystającą z usług
  Parku Wodnego Jan

Grupa zorganizowana osób niepełnoletnich może wejść i przebywać na terenie
  Parku Wodnego Jan jedynie pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna.

Opiekun grupy przed wejściem na teren strefy basenowej ma obowiązek :



Obowiązki Opiekuna

Bez Opiekuna grupa nie zostanie wpuszczona na teren hali basenowej Parku Wodnego 

Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego
 	podporządkowania się Regulaminowi Ogólnemu Parku Wodnego Jan, Regulaminom
  poszczególnych stref i urządzeń. Opiekun grupy sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą oraz ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym terenie Parku Wodnego Jan, także w hali wejściowej, przed bramkami kasowymi, w szatniach, pod natryskami i w ubikacjach, w punktach gastronomicznych oraz w hali basenowej i   pozostałym terenie Parku Wodnego Jan.

Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu  korzystania z atrakcji Parku Wodnego Jan.

W czasie pobytu grupy w Parku Wodnym Jan opiekun jest zobowiązany dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie
 i kulturalnie.

Opiekun grup zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez
  cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz
  kontrolować zachowanie jej uczestników.

Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu
  blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez
  nich widziany.

Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
·	wprowadzenie grupy do hali głównej Parku Wodnego Jan i wskazanie miejsca     oczekiwania na wejście do szatni,
·	zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym Parku Wodnego Jan, regulaminami poszczególnych części obiektu i urządzeń oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
·	wypełnienie formularza i podpisanie zamieszczonych w nim zobowiązań i oświadczeń,
·	załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym oraz pobranie transponderów dla uczestników grupy, przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów, dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz zmienili obuwie na obuwie basenowe.
·	wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe.
·	umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek.
·	wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami
·	wskazanie toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z nich w czasie całego pobytu w hali basenowej,
·	dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących.
·	dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika.
·	dopilnowanie właściwego przygotowania uczestników w zakresie bezpieczeństwa,   w tym między innymi: zdjęcia wszelkiej biżuterii, używania okularów i szkieł kontaktowych itp,
·	wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenowej oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen zdezynfekowali stopy przy użyciu automatu do dezynfekcji stup.
·	zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu  liczebnego grupy.
·	stały nadzór i opieka nad uczestnikami grupy    
·	ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali
basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania    bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia
lub urządzeń.
   ·  	przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu użytego do zajęć.
·	w odpowiednim czasie zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy.
 ·	wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków.
·	dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej.
·	dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
·	zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie Parku Wodnego Jan,
·	wyprowadzenie grupy do holu głównego.
·	rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
·	Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Parku Wodnego Jan najbliższemu ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w dzienniku pracy ratowników.
·	Organizator pobytu grupy zorganizowanej na obiekcie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Parku Wodnego Jan.
·	Opiekun grupy zobowiązany jest do nadzorowania przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Parku Wodnego Jan przez będących pod jego opieką uczestników grupy zorganizowanej.

Uwaga


Z pływalni nie mogą korzystać:
	Osoby z chorobami skóry
	Przeziębione i zakatarzone z niezabliźnionymi ranami skóry
	Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. 
	Osoby noszące różnego rodzaju Opatrunki

Członkowie grup zorganizowanych mają obowiązek podporządkowania się opiekunowi grupy, ratownikom  oraz personelowi Parku Wodnego Jan.

W przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu właściciel Parku Wodnego Jan nie ponosi odpowiedzialności w zakresie uregulowań zawartych w regulaminie.
Za zdarzenia i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu właściciel Parku Wodnego Jan nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                     Właściciel Parku Wodnego Jan 



Oświadczenie




Zapoznałem/łam się z regulaminami i obowiązkami obowiązującymi na terenie Parku Wodnego Jan i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Imię i nazwisko opiekuna grupy               	Podpis Opiekuna

…………………………………..                 ……………….

…………………………………..                 ……………….

…………………………………..                 ……………….

…………………………………..                 ……………….

………………………………….                 ……………….

………………………………….                 ……………….

………………………………….                 ……………….

………………………………….                 ……………….
Nazwa i adres placówki/ szkoły 

……………………………………………………………………… 

Liczba osób w grupie - ……….

Data- ……………….
Czas wejścia …………                    Czas Wyjścia ….....
Opłata za przekroczony czas  ………………

