
GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W OZIMKU 
REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN/DO PARKU WODNEGO 

 
Uczeń zobowiązany jest: 

• Zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu oraz bezwzględnie się do nich stosować. 

• Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów (opiekunów i kierownika). 

• Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na 

bezpieczeństwo innych osób. 

• Nie oddalać się od grupy. 

• Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu 

lub zdrowiu uczestników wyjazdu. 

• Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia. 

• Zachować spokój w czasie drogi i na basenie. 

• Utrzymywać porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.  

• Samodzielnie dbać o swoje rzeczy, biorąc odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po 

basenie 

• Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów. 

Uczestnicy wyjazdu nie mogą samowolnie opuszczać hali basenowej. 

• Z wszystkich urządzeń należy korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem. 

• Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać tylko z niecek i atrakcji dla nich przeznaczonych. 

• Na basenie należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratowników. 

• Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

• Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób 

tam przebywających oraz ich samych. 

•  Zabrania się w szczególności:  

• wchodzić do wody bez zezwolenia,  

• biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami,  

• skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru 

ratownika,  

• popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu,  

• zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,  

• nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru 

 

• Przestrzegać bezwzględnie norm i regulaminów obowiązujących na danym basenie lub w parku 

wodnym.  

 

Zgoda rodziców na wyjazd ich dziecka na basen/do parku wodnego jest równoznaczna z 
oświadczeniem o zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który zamieszczony jest na 
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

 

 


