Regulamin
korzystania z obiektu Parku Wodnego przez grupy zorganizowane
wersja obowiązująca od dnia 15.09.2020 r.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa tryb i zasady korzystania z Parku
Wodnego przez grupy zorganizowane, w szczególności prawa i obowiązki Stron.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu, dostępny
jest także w wersji papierowej na terenie Parku Wodnego.
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Definicje
1. Opiekun grupy – osoba reprezentująca organizatora zajęć, odpowiedzialna za grupę
zorganizowaną w trakcie pobytu w Parku Wodnym, zobowiązana do właściwej, stałej opieki,
nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy nad którą sprawuje pieczę.
Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia (zwany również „Opiekunem”).
2. Instruktor – osoba, nadzorująca i kierująca odbywającymi się zorganizowanymi zajęciami
określonego rodzaju, które mogą zostać przeprowadzone w Parku Wodnym.
3. Grupa zorganizowana - grupa osób korzystająca z usług świadczonych przez Park Wodny
i/lub podmioty z nim współpracujących, będąca pod stałą opieką i nadzorem Opiekuna grupy
(zwana dalej również „Grupą”).
4. Uczestnik grupy - osoba wchodząca w skład grupy zorganizowanej, przebywająca pod stałą
opieką i nadzorem Opiekuna i korzystającą z usług Parku Wodnego.
5. Park Wodny – Suntago – zadaszony park wodny położony w miejscowości Wręcza, gmina
Mszczonów, powiat Żyrardowski.
6. Regulamin Obiektu - regulamin obowiązujący na terenie Parku Wodnego, dostępny na terenie
obiektu oraz na stronie www.parkofpoland.com.

Prawa i obowiązki Uczestników Grup
1. Uczestnicy grupy korzystający z Parku Wodnego zobowiązani są zapoznać się z niniejszym
regulaminem, Regulaminem Obiektu

oraz regulaminami poszczególnych atrakcji, z

których Uczestnicy grupy będą korzystać.
2. Uczestnicy grupy zobowiązaniu są do podporządkowania się ratownikowi, Opiekunowi
Grupy, Instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
3. Grupa korzystająca z Parku Wodnego nie może liczyć więcej niż 10 uczestników
przypadających na jednego opiekuna w przypadku osób małoletnich (dzieci), 15
uczestników w przypadku osób niepełnosprawnych, oraz 30 uczestników w przypadku
osób pełnoletnich.
4. Liczba Opiekunów dla Grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju
niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).
Przed przystąpieniem do korzystania z określonych obiektów w przypadku powzięcia
wątpliwości co do umiejętności uczestników, Ratownik każdorazowo ma prawo
zweryfikować poziom sprawności osób wyrażających wolę skorzystania z danego obiektu.
5. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów
Parku Wodnego, ratownik, lub inna upoważniona osoba będąca pracownikiem Parku
Wodnego ma prawo do wyproszenia grupy z niecki basenowej, a w przypadkach
szczególnych tj. m.in. rażącego naruszania postanowień wymienionych w części pierwszej
wyproszenia grupy z obiektu Parku Wodnego bez zachowania prawa zwrotu kwoty
zapłaconej za bilety wstępu.
Prawa i Obowiązki Opiekunów Grup

1. Opiekunowie Grup zorganizowanych i szkolnych mają obowiązek zapewnienia właściwej
opieki i nadzoru Uczestnikom znajdujących się pod ich opieką na terenie całego obiektu Parku
Wodnego.
2. Opiekunowie Grupy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
Uczestników Grupy znajdujących się pod jego opieką.

3. Podczas pobytu na terenie Parku Wodnego, Opiekunowie zobowiązani są do dokładnego
zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego podporządkowania się Regulaminowi
Obiektu oraz poszczególnym regulaminom Parku Wodnego, w tym także regulaminów stref
oraz urządzeń. Ponadto to każdy z Opiekunów zobligowany jest do dopilnowania, żeby Grupa
zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie niszcząc urządzeń oraz mienia znajdującego się
na terenie Parku Wodnego, a w szczególności poprzez swoje zachowanie nie utrudniała
korzystania z usług innym Uczestnikom.
4. Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:
wypełnienie formularza Rezerwacji Grupowej, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
a) uiszczenie opłaty za wstęp Grupy,
b) zrealizowanie obowiązków nałożonych przez Park Wodny, zwłaszcza w punkcie
wydającym bilety/opaski, dopełnić wszelkich formalności związanych z wejściem
grupowym, pobranie opasek dla członków Grupy oraz wypełnienia oświadczenia o
zapoznaniu się z regulaminem i informacjami o liczbie, wieku uczestników grupy,
c) pouczenie Uczestników grupy o sposobie korzystania z szafek i opasek,
d) pouczenie grupy o bezwzględnym zakazie: biegania po korytarzach prowadzących do
płyty basenu oraz wokół niecek basenowych oraz skokach do wody bez nadzoru
Instruktora,
e) sprawowanie stałej opieki oraz nadzoru nad Grupą oraz ponoszenie odpowiedzialności za
jej bezpieczeństwo na terenie całego obiektu Parku Wodnego, w tym również w hali
wejściowej, przed bramkami kasowymi, w szatniach, pod natryskami i sanitariatami, w
punktach gastronomicznych oraz w hali basenowej a także pozostałymi pomieszczeniami
zlokalizowanymi na ternie Parku Wodnego,
f) dopilnowanie, aby każdy z podopiecznych zostawił w szatni okrycia zewnętrzne oraz
zmienił obuwie na obuwie basenowe,
g) dopilnowanie właściwego przygotowania Uczestników w zakresie bezpieczeństwa, w
szczególności pozostawienia biżuterii, okularów korekcyjnych, szkieł kontaktowych oraz
innych rzeczy mogących narazić uczestników na utratę zdrowia i/lub bezpieczeństwa,
h) Zgłoszenie Ratownikowi faktu wprowadzenia Grupy do hali basenowej w tym
dopilnowania aby podopieczni przed wejściem do wody uczestniczyli w zbiórce podczas,
której ratownik przekaże niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad
korzystania z basenów oraz atrakcji Parku Wodnego,
i) kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu w Parku Wodnym,

j) przestrzeganie wyraźnie zakomunikowanych zaleceń ratownika, dotyczących stref
opieki/nadzoru nad Grupą oraz korzystającymi z atrakcji Parku Wodnego,
k) wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu
sportowego, pływackiego, rekreacyjnego lub wszelkich innych przedmiotów będących
własnością Parku Wodnego,
l) po upływie wyznaczonego czasu na korzystanie z usług Parku Wodnego, zarządzenie
zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
Opiekun powinien znajdować się bezpośrednio przy Grupie zorganizowanej oraz sprawować
ciągłą opiekę nad bezpieczeństwem i zachowaniem Grupy, w ten sposób że powinien
znajdować się w takim miejscu z którego będzie widział osoby nad którymi sprawuje piecze
oraz będzie widziany przez uczestników korzystających z atrakcji Parku Wodnego.
5. Zastrzega się, iż Grupy pozostawione bez stałego nadzoru oraz kontroli Opiekuna, nie będą
mogły przystąpić do korzystania z atrakcji Parku Wodnego.
6. Opiekun Grupy oraz jej członkowie zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania
ratowników pełniących dyżur, jeśli zaobserwują sytuację mogącą negatywnie wpływać na
bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających w Parku Wodnym.
7. Opiekun Grupy zobowiązany jest do zgłoszenia każdego wypadku mającego miejsce w czasie
przebywania Grupy na terenie Parku Wodnego najbliższemu ratownikowi oraz potwierdzenie
tego zdarzenia w dzienniku pracy ratowników.
8. Organizator pobytu Grupy zorganizowanej ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane przez Grupę podczas jej przebywania na terenie Parku Wodnego.
Postanowienia końcowe
1. Park Wodny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu
obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia za pośrednictwem Strony
internetowej.

W załączeniu:
-Wzór Rezerwacji Grupowej.

