Regulamin wyjazdów na basen organizowanych przez Szkołę Podstawową
im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej
Uczeń zobowiązany jest do:
1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez
nauczyciela, instruktora i ratowników.
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób.
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
6. Zachowywać spokój w czasie drogi na basen oraz podczas zajęć na pływalni.
7. Na terenie pływalni przestrzegać regulaminu tam obowiązującego.
8. Na basen wchodzić całą grupą.
9. Nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie a w
szczególności:
- wchodzić do wody bez zezwolenia instruktora i ratownika
- biegać na terenie basenu
- hałasować
- popychać kolegów
10. Ze wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek instruktora.
12. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają Regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
Łamanie zasad Regulaminu zobowiązuje wychowawcę do powiadomienia rodziców i
dyrektora szkoły.
Na basen dzieci zabierają:
1. Strój kąpielowy jednoczęściowy ( dziewczynki ), slipki kąpielowe ( chłopcy ).
2. Ręczniki: duży i średni ( dla dziewczynek mających długie włosy ).

3. Klapki.
4. czepek.
5. Okularki do pływania.
6. Dwie reklamówki ( jedna na buty, druga na mokre rzeczy ).
7. Mydło/żel pod prysznic.
8. Szczotka do włosów.
Rzeczy na basen pakujemy do oddzielnych plecaków lub toreb.
W dzień wyjazdu na basen dzieci nie zakładają rajstop tylko spodnie ( getry, leginsy ) i
skarpetki, które ułatwią im przebranie się.
W tym dniu dzieci powinny mieć przygotowane większe drugie śniadanie do zjedzenia po
powrocie z basenu ( na basenie i w autokarze nie spożywamy posiłków ).
Nie korzystamy z automatów ( ze słodyczami i zabawkami ).

