
 

 

Regulamin biletu instruktorskiego nauki oraz doskonalenia pływania w obiekcie Aquaparku  

przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki prowadzenia (zajęcia darmowe i/lub odpłatne i/lub 

komercyjne ) zajęć nauki i doskonalenia pływania w budynku Aquaparku w Suwałkach, ul. Papieża 

Jana Pawła II 7, przez INSTRUKTORÓW i dotyczy zajęć nauki pływania i doskonalenia pływania 

niezorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach (zwany dalej OSIR).  

2. Niniejszy regulamin i postanowienia w nim zawarte nie dotyczą zajęć nauki pływania i zajęć 

doskonalenia pływania organizowanych i realizowanych przez OSIR, jako zadania własne OSIR 

prowadzonych na niecce rekreacyjnej (teren inny niż teren basenu sportowego). Przepis ustępu 23 

stosuje się odpowiednio.  

3. Prowadzenie zajęć, o których mowa w ustępie 1 przez wskazanych w tym ustępie instruktorów oznacza 

akceptację postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązanie prowadzenia zajęć zgodnie z jego 

postanowieniami i na warunkach w niniejszym regulaminie określonych.  

4. Osoby prowadzące zajęcia obejmujące elementy nauki oraz doskonalenia pływania, rehabilitacji, itp. 

(zwane dalej: Instruktor) na basenie w Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach w 

godzinach ogólnodostępnych, zobowiązane są do zakupienia BILETU INSTRUKTORSKIEGO. 

5. Wprowadza się następujące zasady określania ceny biletu instruktorskiego za 1 godzinę (60 minut) oraz 

za każdą rozpoczętą godzinę w dni pracy Aquaparku w Suwałkach: 

a. cena biletu instruktorskiego za prowadzenie zajęć z wyłącznie jednym podopiecznym (instruktor + 

1 osoba): opłata instruktora – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć,  

b. cena biletu instruktorskiego za prowadzenie zajęć z więcej niż jednym podopiecznym (instruktor + 

2 i więcej osób): opłata instruktora – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć plus 8 zł za każdą 

osobę uczestniczącą w danej godzinie zajęć, pobierane w zależności od ilości uczestników zajęć 

w danej godzinie, liczone od drugiej osoby uczestniczącej w zajęciach nauki pływania w danej 

godzinie wzwyż (np. instruktor + 3 osoby uczestniczące w zajęciach w danej godzinie – cena biletu 

instruktorskiego – 20 zł + 16 zł = 36 zł za jedną godzinę).  

6. Dopuszcza się jednoczesne przebywanie w danej godzinie, w danym dniu nie więcej niż 20 osób 

uczestniczących w zajęciach instruktorskich realizowanych w niecce rekreacyjnej Aquaparku (teren 

inny niż teren basenu sportowego).  

7. Dopuszcza się jednoczesne przebywanie w danej godzinie, w danym dniu nie więcej niż 24 osób 

uczestniczących w zajęciach instruktorskich realizowanych w niecce sportowej (basen sportowy - teren 

inny niż teren niecki rekreacyjnej) w Aquaparku w danym dniu, z zastrzeżeniem obowiązkowego 

wynajęcia toru na basenie sportowym z nieprzekraczalnym limitem 6 osób na torze, jeżeli ilość 

podopiecznych (uczniów) przekracza 4 osoby (decyduje kolejność dokonywania opłat za bilet 

instruktorski za daną godziną w danym dniu). Przepis ustępu 9 stosuje się odpowiednio. 

8. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Instruktora rezerwacji na daną godzinę w danym dniu więcej 

niż 2 torów na terenie niecki sportowej Aquaparku (teren basenu sportowego – inny niż teren niecki 

rekreacyjnej), z zastrzeżeniem zobowiązań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach w tym zakresie.  

9. Instruktor może uzyskać informację telefoniczną o stanie rezerwacji instruktorskich na dany dzień 

i godzinę.  



10. Instruktor ma możliwość rezerwacji godzin instruktorskich tylko po uprzednim opłaceniu biletu 

instruktorskiego za dane godziny objęte rezerwacją (decyduje kolejność dokonywania opłat za daną 

godziną objętą rezerwacją w danym dniu). OSIR w Suwałkach zastrzega, że opłata za niewykorzystany 

bilet instruktorski nie podlega zwrotowi, zaś niewykorzystany bilet instruktorski nie podlega zamianie 

na inny dzień lub inną godzinę. Instruktor przy dokonywaniu rezerwacji ma obowiązek podania ilości 

osób uczestniczących w danej godzinie zajęć objętej rezerwacją.  

11. W ramach biletu instruktorskiego, za opłatą liczoną zgodnie z ustępem 5 niniejszego Regulaminu, 

w danej godzinie Instruktor może prowadzić zajęcia od poniedziałku do niedzieli w godzinach i dniach 

pracy Aquaparku w Suwałkach dla maksymalnie 12 osób, z zastrzeżeniem obowiązkowego wynajęcia 

toru na basenie sportowym z limitem 6 osób na torze (zgodnie z odrębnym cennikiem Aquaparku 

w Suwałkach).  

12. Osoby uczestniczące w zajęciach instruktorskich prowadzonych przez Instruktora zobowiązane są do 

zakupu biletów indywidualnych według obowiązującego bieżącego Cennika Aquaparku w Suwałkach 

za wejście na teren części basenowej Aquaparku.  

13. Instruktor zobowiązany jest do przekazania w kasie Aquaparku w momencie rezerwacji godzin 

instruktorskich  faktycznej ilości uczestników prowadzonych zajęć pływackich objętych rezerwacją w 

danej godzinie. Kierownictwo OSIR oraz pracownicy Aquaparku i ratownicy obecni w danym czasie na 

terenie Aquaparku mają prawo i obowiązek bieżącego weryfikowania ilości osób uczestniczących 

w danej godzinie zajęć instruktorskich danego Instruktora, w relacji do ilości osób zgłoszonych przez 

Instruktora przed rozpoczęciem zajęć. W razie stwierdzenia, że ilość osób faktycznie uczestniczących 

w zajęciach jest większa niż ilość osób podana przez Instruktora przed rozpoczęciem zajęć, Instruktor 

zostanie obciążony opłatą za dodatkowe niezgłoszone osoby uczestniczące w danej godzinie zajęć, 

ustaloną zgodnie z ustępem 5 niniejszego regulaminu. Nie wyklucza to zastosowania w takiej sytuacji 

innych przepisów obowiązujących na terenie Aquaparku, dotyczących m.in. niestosowania się przez 

danego Instruktora do przepisów obowiązujących na terenie Aquaparku w Suwałkach. Przepis ustępu 

22 w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.  

14. Instruktor zobowiązany jest do samodzielnego wprowadzania nadzorowanej grupy ćwiczącej pływanie 

na obszar strefy basenowej. Uczestnicy zajęć nauki pływania wraz z Instruktorem wchodzą na strefę 

basenową jednocześnie po wcześniejszej zbiórce przy kasie głównej Aquaparku. Po zakończeniu zajęć, 

Instruktor ma obowiązek wyprowadzenia grupy do szatni, z wyjątkiem sytuacji, w których uczestnik 

zajęć po ich zakończeniu kontynuuje pobyt na terenie części basenowej Aquaparku pod opieką swoich 

opiekunów prawnych (dotyczy dzieci do lat 13). 

15. Zakup biletu instruktorskiego jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obowiązujących 

w Aquaparku oraz z oświadczeniem o posiadaniu odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego typu 

działalności. 

16. Instruktor prowadzi zajęcia na własną odpowiedzialność i ma obowiązek posiadania stosownego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego zakres prowadzonej działalności. Instruktor 

ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych zajęć oraz za bezpieczeństwo 

uczestników podczas ich przebywania na terenie części basenowej Aquaparku. Instruktor ponosi pełną 

odpowiedzialność cywilną wobec osób uczestniczących w zajęciach i ich rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

17. Zakup biletu instruktorskiego nie jest równoznaczny z rezerwacją powierzchni basenowej 

odpowiadającej liczebności grupy zajęciowej. Instruktor wraz z osobami uczestniczącymi w zajęciach 

korzysta z basenu na zasadach ogólnych i nie może wymuszać opuszczania danego toru lub danego 

miejsca w niecce rekreacyjnej na innych klientach Aquaparku.  



18. Instruktor uprawniony jest do noszenia stroju sportowego, który jednak musi się różnić kolorystycznie 

od stroju ratownika.  

19. Identyfikatorem instruktora oraz nadzorowanych trenujących będzie pasek chip innego koloru (niż 

pozostałych klientów) założony na nadgarstek. Usunięcie paska chip nastąpi po zakończeniu zajęć 

i wyjściu z hali basenu sportowego lub niecki rekreacyjnej.  

20. Instruktorzy prowadzący zajęcia, a nieposiadający założonego paska chip i/lub niestosujący się do 

postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięci z terenu obiektu Aquaparku. W takiej 

sytuacji, opiekunowie prawni osób uczestniczących w danych zajęciach instruktorskich mają obowiązek 

stosowania się do przepisów obowiązujących na terenie Aquaparku w zakresie obowiązku zapewnienia 

opieki nad swoimi podopiecznymi. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu, w razie braku możliwości zapewnienia opieki nad uczestnikami zajęć 

instruktorskich przez ich opiekunów prawnych, uczestnikami zajęć zaopiekują się obecni na miejscu 

ratownicy (lub inni pracownicy) Aquaparku do czasu przybycia opiekunów prawnych. 

21. Instruktor jest zobowiązany i odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce 

podczas prowadzonych zajęć na terenie części basenowej lub rekreacyjnej Aquaparku ratownikowi lub 

kierownikowi Aquaparku i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników. 

22. OSIR wymaga od Instruktorów prowadzenia przedmiotowej działalności w zakresie nauki oraz 

doskonalenia pływania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz zastrzega sobie 

prawo weryfikowania tych wymogów przy pomocy właściwych organów państwa. Warunkiem 

umożliwienia zakupu biletu instruktorskiego jest zawarcie odrębnej umowy z OSIR. 

23. Instruktor ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Aquaparku.  

24. Instruktor ma obowiązek zapewnienia zapoznania się przez osoby uczestniczące w danych zajęciach 

instruktorskich i/lub przez ich opiekunów prawnych z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

Instruktor ma obowiązek zobowiązać osoby uczestniczące w danych zajęciach instruktorskich i/lub ich 

opiekunów prawnych do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają inne obowiązujące na 

terenie Aquaparku w Suwałkach przepisy oraz inne akty wewnętrzne OSIR.  

 


