
ZASADY
DLA  ZORGANIZOWANYCH  GRUP  SZKOLNYCH

Ogólne zasady korzystania ze Strefy Sportu i  Rekreacji Chełmskiego Parku Wodnego  

 1. Czas pobytu grupy jest zgodny z wykupioną taryfą, po przekroczeniu czasu taryfy 
od każdego użytkownika transpondera pobrana zostanie opłata 0,25 zł za każdą 
rozpoczętą minutę. 

 2. Czas jest naliczany przejścia grupy przez bramkę wejściową do chwili przejścia całej
grupy przez bramkę wyjściową.  

 3. Transpondery (zegarki) są kluczykami do szafek w szatniach za strefą kas, numery 
na transponderach przypisane są do szafek z takimi samymi numerami. 

 4. Przed wejściem do szatni (w strefe kas) obowiązkowo należy zmienić obuwie. 

 5. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z 
atrakcji. 

 6. 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. 

 7. Osoby przebywające w Strefe Sportu i Rekreacji zobowiązane są zapoznać się 
uprzednio z Regulaminem Obiektu oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, w 
szczególności: należy reagować na sygnał gwizdka ratownika oraz polecenia 
ratowników i opiekunów grupy. Na obiekcie obowiązuje zakaz: biegania, żucia 
gumy, skoków do wody, szarpania się, wpychania do basenu, podtapiania oraz 
wchodzenia na murki basenów zewnętrznych. 

 8. W razie łamania Regulaminu Obiektu po trzech upomnieniach ratownika następuje
wyproszenie danej osoby oraz poinformowanie o tym opiekuna grupy. 

 9. W razie urazu lub skaleczenia należy zgłosić się do Punktu Medycznego lub do 
najbliższego ratownika, który poinformuje o tym Punkt Medyczny. 

 10. Grupę do wyjścia można wywołać za pośrednictwem Kierownika Ratowników 
Wodnych. 

 11. O zgubieniu transpondera należy niezwłocznie poinformować obsługę kas, opłata 
za zagubiony transponder wynosi 70,00 zł, którą należy uiścić w kasie. 

 12. Transpondery oddaje się przy kasie wyjściowej, oddaje je opiekun w imieniu 
grupy. 

 13. Opiekun grupy ma obowiązek zgłoszenia wejścia grupy koordynatorowi zmiany ratowników. 
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