
Załącznik do Zarządzenia Nr  010/O/7/2018 
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

Regulamin dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno – ruchowych 

 

NAUKA PŁYWANIA, FITNESS, AQUA AEROBIK 

1. Usługi rekreacyjno - ruchowe mogą prowadzić podmioty posiadające właściwe 
uprawnienia i kwalifikacje z zakresu danego rodzaju działalności oraz: 

a) złożyły pisemny wniosek  do Kierownika GOSiR w Miedźnej z/s w Woli 
o zawarcie umowy wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) przedłożyły kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
c) przedstawiły wymagane uprawnienia, 
d) przedstawiły aktualną polisę ubezpieczeniową OC oraz oświadczenie o przejęciu 

odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie lub mieniu (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 
usług rekreacyjno – ruchowych), 

e) potwierdziły pisemnie akceptację wszystkich regulaminów obowiązujących 
w obiekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno – ruchowych), 

f) uzyskały pisemne zezwolenie kierownika GOSiR  w Miedźnej z/s w Woli na 
prowadzenie działalności lub zawarły umowę z GOSiR w Miedźnej z/s w Woli, 

2. Kierownik GOSiR w Miedźnej z/s w Woli udostępnia podmiotom usługowym: 
a) basen rekreacyjny,  
b) tory basenu sportowego, 
c) siłownię. 

3. W  ww. miejscach podmioty mogą prowadzić usługi w zakresie:  
a) zabawy w wodzie z maluchami, 
b) nauki i doskonalenie pływania, 
c) fitnessu i aqua aerobiku.     

4. GOSiR w Miedźnej z/s w Woli za udostępnienie podmiotom basenu rekreacyjnego, torów 
basenu sportowego, siłowni wraz z szatniami pobiera opłatę zgodnie z aktualnym 
cennikiem usług obowiązującym w Ośrodku przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy 
Miedźna. 

5. Grafik zajęć prowadzonych przez podmioty należy wcześniej konsultować 
z kierownikiem GOSiR w Miedźnej z/s w Woli. 

6. Instruktorzy podmiotów prowadzący usługi rekreacyjno - ruchowe winni posiadać 
koszulkę z napisem „instruktor/trener pływania/fitness”, „szkoła pływania/ fitnessu”. 

7. Podmioty prowadzące usługi rekreacyjno - ruchowe wraz z Instruktorami prowadzącymi 
zajęcia, winni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 



osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno – ruchowych).  

8. Jeden instruktor może prowadzić zajęcia indywidualne maksymalnie z dwoma 
uczestnikami. 

9. Grupowa nauka pływania może być prowadzona po wynajęciu toru lub basenu 
rekreacyjnego. Zajęcia na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć 
w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia (maksymalnie 
8 osób na 1 torze, 25 osób w basenie rekreacyjnym), 

10. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie uczestników zajęć oraz za właściwe ich 
zachowanie w pomieszczeniach szatni, pryszniców, korytarzach, hali basenowej 
odpowiedzialny jest podmiot prowadzący zajęcia. 

11. Nie przestrzeganie przez podmioty niniejszego regulaminu wiąże się z odsunięciem go od 
prowadzenia usług rekreacyjno – ruchowych na obiekcie krytej pływalni w Woli. 

12. Dane podmiotu (imię i nazwisko, nazwa szkoły, telefon kontaktowy, e-mail) zostaną 
udostępnione na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej GOSiR w Miedźnej z/s 
w Woli. 

 
  



 
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu dla podmiotów prowadzących  
działalność gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno – ruchowych 

z dnia 28 sierpnia 2018  r. 

 
 
 

Wola, ……………………….. 
         

……………………………………… 
/nazwa firmy/ 
 
……………………………………... 
 
……………………………………... 
/adres/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz Regulaminem 
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno-
ruchowych. 

 

 

……………………………………….. 

        data i podpis 

 

  



 
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu dla podmiotów prowadzących  
działalność gospodarczą w zakresie usług rekreacyjno – ruchowych 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 
 

Wola, ……………………….. 
         

……………………………………… 
/nazwa firmy/ 
 
……………………………………... 
 
……………………………………... 
/adres/ 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że posiadam ubezpieczenie NNW i odpowiedzialności 
cywilnej i biorę całkowitą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia mienia i wypadki 
moich klientów podczas nauki lub doskonalenia pływania w Krytej Pływalni w Woli.  

Niniejsze oświadczenie wyłącza całkowicie wszelką odpowiedzialność GOSiR w Miedźnej 
z/s w Woli za szkody spowodowane uczestnictwem moim i mojego klienta w czasie 
prowadzonych zajęć. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

        data i podpis 

 

 


