
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr GOSIR 0050/5/2015 

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim  

z dnia 01 października 2015r. 

 

 

Regulamin prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (indywidualna nauka 

pływania) oraz zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla 

dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) na terenie pływalni Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. 

        § 1 

 

Określa się, iż osobami fizycznymi i podmiotami uprawnionymi do 

prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia 

zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci 

i młodzieży są wyłącznie osoby fizyczne bądź podmioty, z którymi Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podpisał umowę na 

prowadzenie zajęć bądź wynajem torów w celu prowadzenia zajęć pływackich. 

§ 2 

 

Podmioty uprawnione do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź 

doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży na terenie pływalni Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim winny są wykazywać 

aktualną listę instruktorów i opiekunów, którzy będą prowadzić zorganizowaną 

naukę bądź doskonalenia pływania, która podlega każdorazowej akceptacji ze 

strony Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim.  

§ 3 

 

Inne osoby bądź podmioty nie mają prawa wykonywania takich usług i mogą 

korzystać z pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim wyłącznie z prawem osób korzystających z pływalni Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. 



§ 4 

 

1. Uczestnicy zajęć Najemcy otrzymują pasek umożliwiający wejście na basen 

po pozostawieniu bezpośrednio przed rozpoczęciem w kasie pływalni 

identyfikatora wydanego przez Najemcę zawierającego dzień (dni) tygodnia 

i godziny zajęć.  

2. Czas pobytu uczestnika nauki pływania na basenie w przypadku zajęć 

trwających do 45 minut łącznie wynosi nie więcej niż 75 minut a w przypadku 

zajęć trwających dłużej niż 45 minut nie więcej niż 120 minut. Osoby 

korzystające z przebieralni rodzinnej mają do wykorzystania czas nie dłuższy 

niż 120 minut niezależnie od długości zajęć nauki pływania na basenie. Po tym 

czasie zostają naliczane opłaty dla uczestnika nauki pływania, która uiszczana 

jest bezpośrednio przy zwrocie paska i odbiorze identyfikatora. 

3. W przypadku braku zapłaty przez uczestnika zajęć bądź jego opiekuna za 

przekroczony czas pobytu na basenie Najemna zobowiązany jest do uiszczenia 

opłaty na podstawie paragonu z kasy fiskalnej w dniu zajęć.    

§ 5 

 

Aktualny wykaz osób fizycznych i podmiotów uprawnionymi do prowadzenia 

zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć 

zorganizowanych nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor GOSiR 

Jacek Andrzejczak 

 

 

 

 

 



W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć 

zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży 

(szkółki pływackie) są: 

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej- Klub Sportowy „1” z siedzibą  

    w Ożarowie Mazowieckim  

2. SWIM PRO Marcin Kiełbus z siedzibą w Piastowie 

3. KaliActive-Sport Wiesław Kalita z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 

4. Maj Joanna Jówko z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim  

5. Fun-Sport Marek Wyrębkowski z siedzibą w Pruszkowie 

6. VENTUS Krzysztof Stojko z siedzibą w Starych Babicach 

7. REK Rafał Jagoda z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 

8. Funny Sport Paweł Bukowski z siedzibą w Nowym Dziekanowie gm.  

    Łomianki  

9. Fundacja Sport i Wakacje z siedzibą w Warszawie. 

 

W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim uprawnionymi osobami do prowadzenia zajęć sportowo 

– rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) są: 
 

1. Krzysztof Piotrowski - KaliActive-Sport Wiesław Kalita 

2. Wiesław Kalita - KaliActive-Sport Wiesław Kalita 

3. Alicja Sakowicz - KaliActive-Sport Wiesław Kalita 

4. Patrycja Pasierbińska - KaliActive-Sport Wiesław Kalita 

5. Justyna Kalita - KaliActive-Sport Wiesław Kalita 

6. Konrad Szwarc - KONTEL Konrad Szwarc 

7. Joanna Geresz - Fun-Sport Marek Wyrębkowski 

8. Marek Wyrębkowski - Fun-Sport Marek Wyrębkowski 

9. Rafał Jagoda - REK Rafał Jagoda 

10. Krzysztof Stojko - VENTUS Krzysztof Stojko 

11. Adam Zielski - GOSiR Ożarów Maz. 

12. Marcin Kiełbus - SWIM PRO Marcin Kiełbus 

13. Karolina Dąbrowska - SWIM PRO Marcin Kiełbus 

14. Damian Niewiadomski - SWIM PRO Marcin Kiełbus 

15. Aleksander Gębarzewski - SWIM PRO Marcin Kiełbus 

 

 Inne osoby nie mają prawa do prowadzenia powyższych zajęć. Wszelkie 

opłaty za zajęcia sportowo – rekreacyjne (indywidualna nauka pływania) 

dokonywane są wyłącznie w kasie pływalni przed rozpoczęciem zajęć.  


