Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer
04-611 Warszawa ul. V Poprzeczna 22

REGULAMIN
KONKURSU OFERT NR 4 NA PROWADZENIE INDYWIDUALNEJ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w
Dzielnicy Wawer - Pływalnia Anin przy ul. V Poprzecznej 22 04-611 Warszawa, zwanym dalej „Ośrodkiem”.
Ośrodek oświadcza, że zgodnie z działalnością statutową upoważniony jest do dysponowania obiektem sportoworekreacyjnym - pływalnią Anin, położonym w Warszawie, przy ul. V Poprzecznej 22.
Ośrodek informuje, że będą przeprowadzone 4 konkursy na prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenie
pływania. Wygranie któregokolwiek konkursu ofert następującego po sobie przez Oferenta, automatycznie
wyklucza go z udziału w kolejnych konkursach ofert na indywidualną naukę i doskonalenie pływania, z uwagi na
uniknięcie zmonopolizowania zajęć przez jednego z Oferentów.

§1
Konkurs ofert zostaje ogłoszony i przeprowadzony w celu wyboru na okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia
2017r. podmiotu prowadzącego szkolenie z zakresu indywidualnej nauki i doskonalenia pływania, w godzinach
wyznaczonych przez Ośrodek na tego typu działalność.
§2
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie ofert są osoby fizyczne i osoby prawne, prowadzące
zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia nauki pływania lub pozaszkolnych form kultury
fizycznej.
§3
Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie z napisem „KONKURS OFERT NR 4
NA PROWADZENIE INDYWIDUALNEJ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA” w terminie do dnia 5 sierpnia 2016r,
do godz. 9:00 w Sekretariacie Ośrodka przy ul. V Poprzecznej 22 (1 piętro).
Wymagana dokumentacja OFERTY:
1.

Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych instruktorów prowadzących zajęcia.
3. Wydruk CEiDG lub KRS nie starszy niż 30 dni od daty 15 lipca 2016 r.
§4
Oferent w ramach prowadzenia indywidualnej nauki i doskonalenia pływania uprawniony jest do prowadzenia w/w
zajęć w godzinach otwarcia obiektu, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu konkursu. Oferent może przedstawić
maksymalnie 3 instruktorów uprawnionych do prowadzenia zajęć, przy czym na terenie pływalni Anin w ramach
zajęć może przebywać tylko jeden instruktor. Instruktor może prowadzić podczas zajęć, nie więcej niż jednego
uczestnika.
§5
Zajęcia indywidualnej nauki i doskonalenia pływania będą mogły być prowadzone w ogólnie dostępnych godzinach
pracy obiektu z wyłączeniem:
1. dni, w których Ośrodek jest nieczynny lub ograniczono godziny otwarcia Ośrodka tj.:
- 1 listopada 2016 r. - Ośrodek NIECZYNNY,

-

24.12.2016 r. – Ośrodek czynny w godzinach 6.05-14.00 – przy czym dopuszcza się ostatnie wejście na
teren obiektu o godzinie 13.00,
- 25-26.12.2016 r. – Ośrodek NIECZYNNY,
- 31.12.2016 r. Ośrodek czynny w godzinach 6.05-14.00 – przy czym dopuszcza się ostatnie wejście na
teren obiektu o godzinie 13.00;
- 1 stycznia 2017 r. Ośrodek NIECZYNNY;
- przerw wskazanych podczas ferii zimowych, świątecznych, wakacyjnych woj. mazowieckiego,
wynikających z organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „ZIMA/LATO w MIEŚCIE”,
- 16-17.04.2017 r. – Ośrodek NIECZYNNY,
- 15.06.2017 r. – Ośrodek NIECZYNNY,
- przerw konserwacyjno - remontowych, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Oferenta, na
minimum dwa tygodnie przed terminem przerw przez Ośrodek,
- innych ważnych przyczyn - bez zachowania dwutygodniowego terminu powiadomienia /np. awaria/,
- realizacji innych zadań własnych Ośrodka za uprzednim pisemnym powiadomieniem, na tydzień przed
planowanym zadaniem, imprezy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz eventem - przewidywana ilość
imprez nie przekroczy 12.
2. dni i godzin, w których frekwencja Ośrodka wskazuje na konieczność jak najszerszego udostepnienia
Ośrodka klientom indywidualnym, przy czym ilość godzin wykluczających możliwość korzystania z Ośrodka
do celów indywidualnej nauki i doskonalenia pływania z powyższego powodu nie może przekroczyć 30
godzin.
§6
Otwarcia ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka, w dniu 5 sierpnia 2016 r. o
godzinie 9.15 w Sekretariacie Ośrodka.
§7
Umowa na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki i doskonalenia pływania może zostać podpisana z podmiotem,
który spełnia warunki konkursu oraz wymagania określone umową.
§8
Komisja Konkursu Ofert przyjmuje następujące kryteria wyboru oferty:
- oferowana roczna kwota netto – 90%
- referencje dotyczące dotychczasowej działalności w zakresie indywidualnej nauki i doskonalenia pływania w tym
na rzecz osób starszych (seniorów) lub niepełnosprawnych dzieci - 10%
Minimalna kwota oferty wynosi netto 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Ośrodek informuje, że oferowana płatność za prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenia pływania rozłożona
będzie na 12 miesięcznych rat.

§9
Wyłoniony w ramach konkursu organizator zajęć indywidualnej nauki i doskonalenia pływania zobowiązany jest do:
1. podpisania z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer umowy w terminie do 31 sierpnia 2016r.
Nie podpisanie umowy w w/w terminie spowoduje:
a. wykluczenie oferenta z podobnych konkursów w roku następnym,
b. podpisanie umowy z kolejnym oferentem konkursu oferującym najkorzystniejsze warunki
współpracy.
2. zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom zajęć od momentu przekroczenia bramki wejściowej na
teren pływalni znajdującej się przy kasach pływalni do momentu opuszczenia terenu pływalni przez
bramkę wyjściową znajdującą się przy kasach pływalni.
3. prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi na terenie pływalni Anin regulaminami oraz obowiązującymi
przepisami.

§9
Złożenie podpisanej oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień powyższego Regulaminu oraz projektu
umowy wraz z załącznikami.

FORMULARZ OFERTOWY
FIRMA / imię i nazwisko :…………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
NIP: …………………………………………………REGON:……………………………………. PESEL:………………………………………………………
Tel. kont.: …………………………………………………………………..adres: e-mail………………………….………………………………….........

FORMULARZ OFERTOWY
1. Odpowiadając za zaproszenie dotyczące składania ofert na prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenia
pływania na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer ul. V Poprzeczna 22, 04-611
Warszawa - Pływalnia ANIN oferuję kwotę netto: …………………słownie:………………………………….…….………….…………
2. Oświadczam, że spełniam wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zgody na prowadzenie
indywidualnej nauki i doskonalenia pływania, a w przypadku wyłonienia mojej oferty zobowiązuję się
dostarczyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty, potwierdzające wykształcenie i doświadczenie
zawodowe, przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
3. Oświadczam, że:
a) zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki określone w Regulaminie konkursu ofert.
b) otrzymałam/em wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia niniejszej oferty.
c) podpiszę umowę o udostępnienie pływalni Anin w miejscu i terminie wskazanym przez Ośrodek.

......................................
Miejscowość, data

...................................
/podpis oferenta/

Oświadczenie
o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych

Ja, niżej podpisany(a)

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

zamieszkały(a)

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

legitymujący(a) się dowodem osobistym

………….…………………………………………………………………

wydanym przez …………………………………………………………..………………………………………………………….
PESEL: …………………………………..………………………………..

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego,

Oświadczam
że nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………..
(podpis)

WZÓR UMOWY
UMOWA nr ……./2016/LIC
o udostępnienie pływalni Anin
zawarta w dniu ……....2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.10.2012r Nr GP-IX.0052.4404.2012 przez Pana
Janusza Olędzkiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna
22, 04-611 Warszawa, zwanym dalej „Wynajmującym”
a:
…………………………………………….– przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
…………………………………………, z siedzibą: ul. …………………………………… …… lokal …., 00-000 …………………….……….,
wpisaną do CEIDG/KRS Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: …………………………..….……….., Regon: ……………………..……………….,
PESEL: ……………………………………….. adres e-mail: …………………………………………… tel. kont. : ………………………………..,
reprezentowaną przez: ………………………………………..……… - właściciela, zwanym dalej „Najemcą”
zwanymi łącznie „Stronami”
o treści następującej:
§1.
1. Wynajmujący oświadcza, że zgodnie z działalnością statutową upoważniony jest do dysponowania obiektem
sportowym - pływalnią Anin, położonym w Warszawie, przy ul. V Poprzeczna 22.
2. Strony oświadczają, że do niniejszej Umowy – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – przepisy ustawy nie mają zastosowania.
§2.
1. Wynajmujący udostępnia odpłatnie Najemcy korzystanie z torów pływalni Anin w celu prowadzenia zajęć
z indywidualnej nauki i doskonalenia pływania.
2. Najemca, w dniach i godzinach korzystania z torów na pływalni Anin, uprawniony jest do korzystania z zaplecza
sanitarnego pływalni Anin.
3. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikowi zajęć jednego instruktora. Instruktor ponosi z tego
tytułu pełną odpowiedzialność za uczestnika zajęć (klienta Najemcy) na terenie pływalni Anin.
4. Najemca oświadcza, że instruktor będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć
i zobowiązuje się do przedstawienia Wynajmującemu w dniu podpisania Umowy dokumentów uprawniających
do prowadzenia zajęć, o których mowa w ust.1 - instruktora, zatrudnionego przez Najemcę.
5. Najemca oświadcza, że instruktor podczas zajęć będzie przebywał w koszulce koloru żółtego z napisem nazwy
firmy Najemcy. W przypadku prowadzenia zajęć w wodzie przez instruktora, prowadzący będzie posiadał żółty
czepek z nazwa firmy.
6. Wynajmujący oświadcza, że zapewnia w czasie zajęć na pływalni Anin opiekę pracowników Wynajmującego
na zasadach określonych w Regulaminie pływalni Anin, w tym także dyżur służby ratownictwa wodnego
na terenie pływalni.
§ 3.
1. Najemca będzie korzystał z pływalni Anin zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego pływalni Anin powinny być zgłoszone Wynajmującemu
przed rozpoczęciem zajęć na torach pływalni Anin.
3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu pływalni Anin /załącznik do umowy nr 1/ oraz
Regulaminem zajęć i grup zorganizowanych /załącznik do umowy nr 2/ oraz innych regulaminów
obowiązujących na terenie pływalni Anin i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
4. Najemca zobowiązuje się do zapoznania uczestników zajęć (klientów Najemcy) z treścią Regulaminu
użytkowania pływalni Anin oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie pływalni Anin i zobowiązuje
się do nadzorowania ich bezwzględnego przestrzegania.
5. Najemca zobowiązuje się do korzystania z torów pływalni Anin w sposób zapewniający ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem, względnie pogorszeniem stanu dotychczasowego.
6. Szkody powstałe w czasie trwania Umowy, w związku z realizacją Umowy, spowodowane przez Najemcę,
w tym w szczególności przez uczestników zajęć (klientów Najemcy) pokrywa Najemca, przy czym podstawą
ustalenia odszkodowania jest protokół sporządzony i podpisany przez Strony, względnie w sytuacjach
wymagających niezwłocznego działania, sporządzony jednostronnie przez Wynajmującego.
7. Ustaloną przez Wynajmującego wartość odszkodowania, o którym mowa w ust. 6 Najemca ureguluje po
otrzymaniu wezwania do jego uiszczenia, w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Najemcy do zapłaty odszkodowania, Wynajmujący może
naprawić szkodę we własnym zakresie na koszt Najemcy.
9. Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ……………………… zł ( ubezpieczyciel - …….… / polisa nr
…………………………).
§ 4.
1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu z tytułu Umowy i korzystania z torów pływalni Anin ustaloną opłatę w
wysokości netto ……………… (słownie: ………………………………………………………………..) plus podatek VAT tj.: brutto
…………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………….)
2. Zapłata opłaty, o której mowa w ust.1 będzie dokonywana w dwunastu miesięcznych ratach na podstawie
prawidłowo
wystawionych
faktur,
przelewem
na
rachunek
Wynajmującego:
66 1030 1508 0000 0005 5103 2019.
3. Wynajmujący wystawia fakturę gdzie:
1) sprzedawcą jest: Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481.
2.) wystawcą faktury jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna
22, 04-611 Warszawa.
4. Strony ustalają 21-dniowy termin płatności, od daty prawidłowo wystawionej przez Wynajmującego faktury i
przesłanej na adres e-mail: …………………………………………...
5. Opłata podlega waloryzacji. Ryzyko zmiany stawki podatku obciąża Najemcę. Zmiana ustawowej stawki
podatku nie powoduje zmiany opłaty netto i nie podlega aneksowaniu Umowy.
§ 5.
W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę w terminie z płatności, naliczane będą przez Wynajmującego
odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Najemca jest zobowiązany zapłacić należne
Wynajmującemu odsetki ustawowe bez dodatkowego wezwania do ich uiszczania. Odsetki będą wskazane w
odrębnym dokumencie.
§ 6.
Najemca nie może udostępnić toru pływalni Anin, objętego przedmiotem Umowy do korzystania (podnajem)
osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
§ 7.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do okresowego sprawdzania sposobu eksploatacji przez Najemcę przedmiotu
Umowy.
§ 8.
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r. z wyłączeniem:
1. przerw konserwacyjno- remontowych, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Najemcy, na minimum dwa
tygodnie przed terminem przerw,
2. innych ważnych przyczyn - bez zachowania dwutygodniowego terminu powiadomienia Najemcy /np. awaria/,
3. realizacji innych zadań własnych Wynajmującego za uprzednim pisemnym powiadomieniem Najemcy, na
tydzień przed planowanym zadaniem,
§ 9.
1. Wynajmujący lub Najemca może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, bez podania przyczyny,
z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego na piśmie.
2. W razie stwierdzenia, że Najemca zalega z zapłatą opłat wskazanych w § 4, podnajmuje przedmiot Umowy bez
zgody Wynajmującego, używa przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z Umową lub jego przeznaczeniem,
Wynajmujący może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10.
1. Wynajmujący będzie sprzedawać bilety wejściowe uczestnikom zajęć (klientom Najemcy) wg obowiązującego
cennika.
2 Osoby uprawnione do biletu ulgowego, mają obowiązek zgłosić w kasie pływalni niniejsze uprawnienie.
§ 11.
Najemca, w przypadku wykorzystywania przez siebie, w czasie zajęć, o których mowa w § 2 ust.1 umowy utworów
chronionych prawem autorskim, zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym powyższego
oraz do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu tantiem autorskich na rzecz właściwej terytorialnie Dyrekcji Okręgowej

ZAiKS (lub innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) i do przedstawienia Wynajmującemu
kserokopii stosownej umowy, zawartej przez Najemcę na tę okoliczność.
§ 12.
Wynajmujący nieodpłatnie udostępni jedno miejsce o powierzchni nie większej niż format A1 na ekspozytorach
ulotek w holu głównym, na poziomach 2 lub 3 - licząc od góry ekspozytora w celu informacji o zajęciach Najemcy
na pływalni Anin.
1. Wykorzystanie każdego kolejnego miejsca traktowane będzie, jako podstawa do wystawienia dodatkowej
faktury wg obowiązującego cennika za wynajem powierzchni reklamowej.
2. Wykorzystanie udostępnionego miejsca do celów innych niż informacja o zajęciach na pływalni Anin
traktowane będzie, jako podstawa do wystawienia faktury wg obowiązującego cennika za wynajem
powierzchni reklamowej.
§ 13.
Zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane
identyfikujące przedmiot Umowy i wysokość opłaty, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 późn. zm.), która
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
§15.
Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Wynajmującego.
§ 16.
Strony ustalają, że przedstawicielami do spraw związanych z realizacją umowy będą:
- ze strony Wynajmującego: Pan Konrad Kurek (tel.: 224430094 adres e-mail: kkurek@um.warszawa.pl,
- ze strony Najemcy: Pan/i ………………………………. (tel.: …………………………….., adres e-mail: ……………………………….).
§ 17.
1. Spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
2. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 18.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wynajmującego, jeden dla
Najemcy.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

Załącznik nr 1 do umowy udostępnienia pływalni ANIN
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Regulamin Pływalni Anin
Ośrodka Sportu i Rekreacji Warszawa w Dzielnicy Wawer
Pływalnia kryta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji Warszawa w Dzielnicy Wawer.
Na terenie pływalni znajdują się:
1) Basen sportowy – 6 torów - długości 25 metrów i szerokości 12,5 metra, głębokości od 120 cm do 180 cm,
2) Basen rekreacyjny o głębokości od 90 cm do 135 cm wyposażony w hydromasaż, leżanki, gejzery wodne, rzekę z nurtem oraz kurtynę wodną
3) Zjeżdżalnia długości 69 metrów,
4) Jacuzzi o głębokości 75 cm,
5) Strefa relaksacyjna z saunami, basenem półodkrytym głębokości 90 cm i jacuzzi,
6) Pomieszczania sanitarne wraz z szatniami.
Pływalnia czynna jest w godzinach 605-2200.
Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z terenu pływalni wynosi 126 osób.
Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu.
Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytu „chipu” przy bramce wyjściowej przez kasjerkę w kasie obiektu:
1) Na teren pływalni można wejść w godzinach 605-2100,
2) Halę pływalni należy opuścić do godziny 2145,
3) Teren pływalni należy opuścić do godziny 2200 ,
Karnety i bilety wstępu na teren pływalni uprawniają wyłącznie do rekreacyjnego korzystania z pływalni.
Na terenie pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:
1) długi dźwięk dzwonka lub gwizdka trwający 10 sekund – nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu pływalni ze względów bezpieczeństwa,
2) dwa powtarzające się po sobie dźwięki dzwonka lub gwizdka trwające po 5 sekund - nakaz opuszczenia terenu pływalni – zakończenie pływania.
Przed wejściem na teren pływalni należy obowiązkowo:
1) zmienić obuwie zewnętrzne na klapki,
2) pozostawić w szatni ubranie wierzchnie oraz obuwie zewnętrzne (umieszczone w worku).
Osoby korzystające z pływalni obowiązane są posiadać:
1) czysty strój pływacki (bez kieszeni - nie mogą to być np. Spodenki gimnastyczne),
2) mydło, ręcznik, klapki na basen oraz czepek.
Przed wejściem do hali pływalni, każda osoba jest obowiązana starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących oraz przejść przez brodzik odkażający stopy.
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, tak by mogli w każdej
chwili udzielić dziecku pomocy.
Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni, musza posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Atrakcje wodne tj. zjeżdżalnia, sauna, jacuzzi, posiadają regulaminy uzupełniające udostępnione w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Kąpiący się są obowiązani mieć na głowach czepki.
Po skorzystaniu z WC pływalni, należy umyć ciało przed ponownym wejściem do basenu.
Po skończonej kąpieli w basenie i skorzystaniu z prysznica, należy dokładnie wytrzeć ciało ręcznikiem, aby nie wnosić wody do przebieralni.
Zabrania się korzystania z pływalni osobom:
1) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm i niedomytym,
2) chorym /z nieżytem górnych dróg oddechowych/, ze zmianami skórnymi lub ranami wskazującymi na możliwość zakażenia wody,
3) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
2) palenia papierosów,
3) wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych krawędziach,
4) spożywania artykułów spożywczych i żucia gumy,
5) wprowadzania zwierząt,
6) biegania, wpychania do wody,
7) skoków do wody bez nadzoru osób uprawnionych,
8) pływania w okularach innych niż pływackie lub do nurkowania,
9) prowadzenia zajęć na terenie pływalni bez zgody administracji pływalni,
10) powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez administrację pływalni i ratowników. Ratownicy ubrani
są w jednolite czerwone koszulki z napisem „ratownik”.
Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, odpowiedzialni są ratownicy, a w przypadku zajęć zorganizowanych, także ich prowadzący i organizatorzy.
Zajęcia zorganizowanie mogą się odbywać na terenie pływalni w grupie zorganizowanej lub indywidualnie tylko pod nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia zajęć
/ćwiczeń w wodzie/ i po wcześniejszym uzyskaniu zgody administracji pływalni.
Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalonego przez administrację pływalni rozkładu zajęć.
Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest ponadto, do zapoznania uczestników grupy z regulaminem grup zorganizowanych.
Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w innych miejscach na terenie pływalni, OSiR Warszawa Wawer nie ponosi odpowiedzialności.
Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia pływalni, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu pływalni wraz z regulaminami atrakcji, mogą zostać usunięte z terenu pływalni z obowiązkiem uiszczenia
opłaty za dotychczasowy pobyt.
Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych ćwiczeń na terenie pływalni, wymaga pisemnej zgody administracji obiektu.
W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie pływalni za bezpieczeństwo na obiekcie odpowiada organizator.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do celów publicznych bez zgody administracji obiektu.
Za nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania regulaminu obiektu odpowiadają ratownicy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje administrator obiektu OSiR Warszawa w Dzielnicy Wawer.
Dyrektor OSiR Warszawa w Dzielnicy Wawer
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Regulamin zajęć i grup zorganizowanych
Regulamin przeznaczony jest dla grup zorganizowanych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących zajęcia zorganizowane na terenie pływalni.
Prowadzenie jakiejkolwiek formy zorganizowanej ćwiczeń na terenie pływalni wymaga pisemnej zgody administracji pływalni.
Zajęcia zorganizowane oraz wejścia grup zorganizowanych na teren pływalni odbywają się według ustalonego przez administrację pływalni rozkładu zajęć.
Zajęcia zorganizowane mogą się odbywać na terenie pływalni w grupie zorganizowanej lub indywidualnie, tylko pod nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia zajęć
/ćwiczeń w wodzie/. Oryginał uprawnień prowadzącego zajęcia zorganizowane powinien zostać przedstawiony administracji pływalni.
Jeśli uczestnikami grupy zorganizowanej są osoby niepełnoletnie, to ich pobyt na terenie pływalni, może się odbywać tylko pod nadzorem osób uprawnionych do opieki
nad grupą zorganizowaną. Oryginał uprawnień do nadzorowania grup zorganizowanych powinien zostać przedstawiony administracji pływalni.
Za bezpieczeństwo uczestnika/ów zajęć i grup zorganizowanych przebywających na terenie pływalni odpowiedzialność ponosi organizator wraz z osobą prowadzącą.
Uczestnicy zajęć i grup zorganizowanych wchodzą na teren pływalni wyłącznie pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub innej osoby ustalonej z administracją
pływalni, nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż do momentu rozpoczęcia zajęć.
uczestnicy spóźnieni na zajęcia zorganizowane nie będą wpuszczeni na teren pływalni bez nadzoru osoby prowadzącej zajęcia lub innej osoby ustalonej z administracją
pływalni.
Prowadzący zajęcia zorganizowane ma obowiązek prowadzenia dokumentacji zajęć wraz z listą obecności, a w przypadku uczestnika/ów niepełnoletnich także numerem
telefonu prawnego opiekuna uczestnika.
Organizator zajęć i grup zorganizowanych ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu uczestników zajęć z regulaminem pływalni.
Uczestnicy zajęć i grup zorganizowanych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni.
Organizator zajęć i grup zorganizowanych ma obowiązek nadzorowania na terenie pływalni niepełnoletnich uczestników zajęć.
Ilość uczestników zajęć i grup zorganizowanych przypadających na 1 prowadzącego/opiekuna nie może przekraczać 15 osób. Na każdych 15 uczestników zajęć i grup
zorganizowanych musi przypadać, co najmniej jedna osoba uprawniona prowadzenia zajęć i opieki.
Za przestrzeganie regulaminu pływalni przez uczestnika/ów zajęć i grup zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia lub opiekun grupy.
Prowadzący zajęcia i grupy zorganizowane korzysta z terenu pływalni tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Uczestnicy zajęć i grup zorganizowanych mają obowiązek opuszczenia terenu pływalni w ciągu 15 minut od zakończenia zajęć.
Administracja pływalni ma prawo kontrolować prawidłowość realizacji postanowień niniejszego regulaminu, a w przypadku rażących uchybień wstrzymać zajęcia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Administrator OSiR Warszawa Wawer.
Dyrektor OSiR m st. Warszawa w Dzielnicy Wawer

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy nr ………./2016
OŚWIADCZENIE
do UMOWY NR

/2016

Ja niżej podpisany /-a ……………………………..……………………………..
działając w imieniu firmy …………………………………………………………………………………..………………………
pouczony/-a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu
Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553) za składanie nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam , że:
1.
Zarówno ja, jak i wszystkie zatrudnione przeze mnie osoby posiadamy odpowiednie klasyfikacje
zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonania czynności określonych umową Nr………/2016 z dnia
……………….…..…/2016r.
2.
Stan mojego zdrowia i zatrudnianych przeze mnie osób, nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu
podejmowanego zadania, tzn.: ogólny stan zdrowia, w tym wzrok i słuch pozwalają nam wykonywać czynności
objęte umową i oceniać ewentualne zagrożenia. Nie występują żadne przeciwwskazania do wykonywania tych
czynności.
3.
Wynajmujący udzielił mi niezbędnych wskazówek w zakresie BHP oraz rozpoznawania możliwych
zagrożeń, niezbędnych przy realizacji czynności określonych umową.
4.
Wykaz osób zatrudnionych w firmie ……………………………………………………….. wg stanu na
dzień…………………………………………………………………….…………mających prawo prowadzić zajęcia w obiekcie PŁYWALNI
ANIN Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer przy ul. V Poprzecznej 22, 04-611 Warszawie.

1…………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………
3.

………………………………………………………………………

Warszawa, dnia………………….
podpis składającego oświadczenie

