REGULAMIN
dla osób trzecich prowadzących działalność na terenie
Basenu Arena w Żaganiu, przy ulicy Kochanowskiego 6.
1. Zgodnie z paragrafem 12 Regulaminu ogólnego, wszelka działalność osób trzecich
na terenie Basenu – w szczególności odpłatne prowadzenie nauki pływania, zajęć
sportowo-rekreacyjnych, zajęć rehabilitacyjnych w wodzie, kursów nurkowania itp.,
odbywa się z uwzględnieniem warunków Regulaminu dla osób trzecich
prowadzących działalność na terenie Basenu Arena.
2. Działalność osób trzecich na terenie Basenu odbywa się na podstawie zgłoszenia
lub umowy.
3. Zgłoszenia wymaga udzielanie przez Instruktora odpłatnych zajęć indywidualnych.
4. Przez „Instruktora” rozumie się osobę, która posiada właściwe kwalifikacje i
uprawnienia do prowadzenia zajęć.
5. Przez „osobę nauczaną” rozumie się osobę, której zamiarem jest korzystanie z usług,
o których mowa w punkcie 3.
6. Instruktor prowadzi indywidualne lekcje nauki pływania na zlecenie Spółki Pałac
Książęcy lub na własny rachunek, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Prezesa
Spółki Pałac Książęcy.
7. Instruktor informuje o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa
w punkcie 3 w Kasie Basenu.
8. Instruktor oraz osoba nauczana są zobowiązane do wypełnienia formularza
zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym
wspólnie podają następujące informacje:
 imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania Instruktora,
 imię i nazwisko/imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób nauczanych,
 wiek osoby nauczanej,
 ilość godzin planowanych zajęć,
 informację o braku przeciwskazaniach medycznych osoby nauczanej.
Formularz jest podpisywany przez Instruktora oraz osobę nauczaną wraz z
oświadczeniem o potwierdzeniu prawdziwości danych.
9. Zgłoszenie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Instruktora oraz przez osobę
nauczaną biletu wstępu na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. W przypadku, gdy kierownictwo Kompleksu lub służby ratownicze powezmą
wiadomość, że Instruktor udziela odpłatnych zajęć indywidualnych bez
wymaganego zgłoszenia, kierownictwo Basenu ma prawo do przerwania
prowadzonych zajęć oraz usunięcia z terenu Basenu Instruktora i osoby nauczanej.
11. Każda działalność osób trzecich na terenie Basenu, za wyjątkiem określonej w pkt. 3,
w tym imprezy klubowe, sportowe, zajęcia rekreacyjno - sportowe oraz grupowa
nauka pływania (grupa licząca minimum 3 osoby), może być wykonywana przez
osoby trzecie tylko i wyłącznie na podstawie zawartej umowy.
12. Podmioty, których zamiarem jest zawarcie umowy ze Spółką Pałac Książęcy lub
uzyskanie zgody na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania powinny:

1) złożyć pisemny wniosek ze szczegółowym opisem i charakterystyką
prowadzonej działalności oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
2) przedłożyć kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
(zaświadczenie
z
Centralnej
Ewidencji
Działalności
Gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),
3) przedstawić wymagane odrębnymi przepisami (ustawa o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U.
Nr 208, poz. 1240), ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127,
poz. 857) uprawnienia do wykonywania usług rekreacyjno- ruchowych, w tym
dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób do prowadzenia zajęć,
4) przedstawić aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
5) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wszystkich
regulaminów obowiązujących na terenie Basenu Arena Żagań,
6) przedstawić zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS.
13. Spółka Pałac Książęcy odmawia zawarcia umowy w przypadku nieprzedłożenia
przez podmiot któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w punkcie 11.
14. Pałac Książęcy Spółka z o.o. w Żaganiu zastrzega możliwość odmowy zawarcia
umowy, gdy:
 zawarcie umowy pozostaje w sprzeczności z możliwościami lokalowymi, użytkowymi
Basenu oraz zasadami bezpieczeństwa;
 podmiot ubiegający się o zawarcie umowy - w oparciu o przedstawione dane i
dokumenty we wniosku - nie daje w ocenie kierownictwa Basenu rękojmi należytego
wykonywania działalności.
15. W przypadku, gdy zostanie złożony kolejny wniosek, o którym mowa w punkcie 12, a
ustaną okoliczności, o których mowa w punkcie 14, Spółka Pałac Książęcy nie
wyklucza zawarcia umowy z podmiotem wnioskującym.
16. Umowa określi szczegółowo prawa i obowiązki stron.

Prezes Spółki Pałac Książęcy

Załącznik:
1. Formularz zgłoszenia
Żagań, dnia…………………………….

……………………………………………………………..
/Nazwa i adres firmy prowadzącej usługę nauki pływania/
………………………………………………………………
Nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia

ZGŁOSZENIE ODPŁATNEJ NAUKI PŁYWANIA
Niniejszym zgłaszam, ze w dniu …………………………….. w godzinach od …………..
do ……………… będę prowadził/a* zajęcia nauki pływania w formie zajęć
indywidualnych:
Lp. Imię i nazwisko osoby
nauczanej

Miejsce
zamieszkania

wiek

Ilość godzin
nauki
pływania od
godz. do
godz.

Podpis osoby nauczanej /
opiekuna w przypadku
osoby niepełnoletniej

Oświadczam, że potwierdzam prawdziwość danych wymienionych w niniejszym
zgłoszeniu, że brak jest przeciwskazań medycznych do nauki pływania w/w osób

……………………………………
Czytelny podpis instruktora
*Niepotrzebne skreślić

