
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POZWOLEŃ (KARTY INSTRUKTORA PŁYWANIA) 

UPRAWNIAJĄCYCH DO PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH LEKCJI NAUKI 

PŁYWANIA 

 

1. Pozwolenie uprawnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na terenie 

pływalni Polonez znajdującej się w OSiR Targówek przez osoby do tego uprawnione 

(wymagane uprawnienia instruktora lub trenera pływania). Pozwolenie może być 

przyznane osobom prawnym, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym 

prowadzącym działalność gospodarczą. 

2. W przypadku, gdy jeden podmiot wykupuje więcej niż jedno pozwolenie, 

zobowiązany jest do: 

a.  złożenia oświadczenia, że osoby dla których wykupuje pozwolenia są u niego 

zatrudnione; 

b. przedstawienia uprawnień instruktora lub trenera osób zatrudnionych.  

3. Jeśli o pozwolenie występuje osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą zobowiązana jest przedstawić dokumenty potwierdzające 

prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej swym zakresem naukę pływania 

oraz legitymować się uprawnieniami kadry instruktorskiej.  

4. Wszelkie daniny publiczno-prawne, w tym w szczególności podatki i opłaty związane z 

prowadzoną nauką pływania, obciążają Instruktora.  

5. Każda ubiegająca się o pozwolenie osoba musi posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Każde pozwolenie jest imienne i korzystać z niego może tylko jedna osoba. 

7. Pozwolenie wydawane jest na czas nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, a jego 

koszt wynosi 500 zł brutto. 

8. W danym roku wydanych będzie maksymalnie 30 pozwoleń. 

9. W sytuacjach uzasadnionych ilość pozwoleń wskazanych w punkcie 8 może ulec 

zmianie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor OSIR. 

10. Pozwolenie umożliwia Instruktorowi wejście na teren pływalni w godzinach jej 

otwarcia i tylko na czas prowadzenia zajęć.  

11. Klient indywidualnej nauki pływania uiszcza opłatę wg obowiązującego cennika 

rekreacyjnego dla klientów indywidualnych.  

12. Instruktor uiszcza opłatę wg obowiązującego cennika dla instruktorów.  

13. Instruktorzy indywidualnej nauki pływania i ich klienci zobowiązani są do 

przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie OSiR Targówek 

oraz poleceń ratowników i instruktorów OSIR pełniących dyżur.  

14. OSiR Targówek zastrzega sobie możliwość ograniczenia terminów i godzin korzystania 

z pozwolenia.  

15. Pozwolenie nie uprawnia do rezerwacji toru ani jakiejkolwiek innej części pływalni.  


