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Jako odpowiedzialni za grupę zorganizowaną potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem TROPIKANY
oraz regulaminami i instrukcjami używania urządzeń i atrakcji, znajdujących się na terenie Tropikany
i  zobowiązujemy się do ich  przestrzegania oraz  do zapoznania członków grupy zorganizowanej z Regulaminem i  regulaminami
i instrukcjami używania urządzeń i atrakcji, znajdujących się na terenie Tropikany, ich przestrzegania przez członków
grupy zorganizowanej oraz do przestrzegania wszystkich instrukcji ustnych wydawanych przez personel Tropikany.  

Do obowiązków opiekuna grupy zorganizowanej należy:
1.  Uporządkowane wprowadzenie na teren obiektu i wyprowadzenie grupy zorganizowanej przed upływem wyznaczonego czasu.
2.  Dopilnowanie aby członkowie grupy przebrali się w stroje kąpielowe, zamknęli wszystkie ubrania w szafkach.
3.  Dopilnowanie aby członkowie grupy skorzystali z natrysków przed i po zajęciach oraz zabrali ze sobą ręczniki. 
4.  Ustawienia członków grupy zorganizowanej przed rozpoczęciem korzystania i zgłoszenia gotowości do skorzystania z atrakcji
    obiektu basenowego.
5.  Nadzór nad członkami grupy zorganizowanej w czasie korzystania oraz reagowanie na niestosowne zachowania.
6.  Po zakończeniu zajęć dopilnowanie aby członkowie grupy zorganizowanej zostawili po sobie porządek i zamknięte szafki.
7.  Przed wejściem i wyjściem z Tropikany grupa zorganizowana zajmuje miejsce z dala od bramek wejściowych, nie utrudniając
    przejścia innym osobom. 
8.  Przy wejściu do Tropikany, opiekunowie grupy zorganizowanej pobierają opaski dla członków grupy zorganizowanej
    i zapoznają się z niniejszym regulaminem.
9.  Na teren Obiektu wszyscy członkowie grupy zorganizowanej wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekuna lub opiekunów
    grupy zorganizowanej. 
10.  Na jednego opiekuna grupy zorganizowanej powinno przypadać 10 członków grupy, jednocześnie nie więcej niż 15 członków grupy.
     Liczba opiekunów grupy zorganizowanej niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zależy od stanu
     ich zdrowia i stopnia samodzielności. W wyjątkowych okolicznościach, decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby opiekunów
     grupy zorganizowanej podejmuje upoważniony pracownik kompleksu basenowego. 
         I. Nad grupą w wieku do 7 lat 1 opiekun powinien przypadać na 7 dzieci.
        II. Odpowiednio 7-12 lat 1 opiekun na 10 osób.
      III. Powyżej 12 lat 1 opiekun na 15 osób. 
11.  Opiekunowie grupy zorganizowanej odpowiedzialni są za utrzymanie dyscypliny wszystkich członków grupy zorganizowanej przed,
      w trakcie i po wyjściu z Obiektu, dlatego w czasie korzystania z Obiektu opiekun grupy zorganizowanej  powinien znajdować się
      w widocznym dla wszystkich członków grupy zorganizowanej miejscu, z którego też może obserwować wszystkie  kąpiące się
      osoby z jego grupy zorganizowanej i mieć na sobie koszulkę wydaną przez obsługę. 
12.  Opiekunowie grupy zorganizowanej zobowiązani są poinstruować członków grupy zorganizowanej o zasadach korzystania
      z Obiektu zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym o zasadach korzystania z udostępnianych szafek. Opiekunowie grup
      zorganizowanych są zobowiązani do przypilnowania opróżnienia szafek i odebrania wszystkich rzeczy osobistych przez członków
      grupy zorganizowanej przed opuszczeniem Obiektu.  
13.  Opiekunowie grupy zorganizowanej mają obowiązek przeliczyć wszystkich członków grupy zorganizowanej przy wejściu
      i po zarządzeniu zbiórki przed wyjściem z Tropikany. Po wprowadzeniu grupy zorganizowanej  na teren kompleksu basenowego
      opiekunowie grupy zorganizowanej zgłaszają ten fakt ratownikowi, który informuje grupę zorganizowaną o zasadach korzystania
      z urządzeń i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. 
14.  Opiekun grupy zorganizowanej po wejściu na halę basenową zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym
      ratownikiem celem ustalenia zasad korzystania z obiektu przez grupę zorganizowaną. 
15.  Zajęcia grupowe mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników.
16. Dzieci nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z brodzika i basenu rekreacyjnego.
17.  Opiekunowie grypy zorganizowanej są zobowiązani zgłosić wyjście grupy zorganizowanej ratownikowi.
18.  Opiekun grupy zorganizowanej liczącej 20 lub więcej zobowiązany jest posiadać i okazać pracownikom Tropikany
      listę uczestników grupy zorganizowanej.

Informacje:
Czas jest liczony od momentu przekroczenia bramki wejściowej do momentu przekroczenia bramki wyjściowej.

Dopłata za przekroczony czas wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 30 min.
Niedopuszczalne są kąpiel i korzystanie z atrakcji obiektu przez dzieci do lat 4 bez opieki osoby dorosłej.1

„TROPIKANA”
HOTEL GOŁĘBIEWSKI  W  KARPACZU

ZOBOWIĄZANIE OPIEKI NAD GRUPĄ ZORGANIZOWANĄ
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………………………………………………………………                                  Liczba osób …………………….
Imię i nazwisko opiekuna                                                                     podpis

………………………………………………………………                                  Wiek uczestników……………….
Imię i nazwisko opiekuna                                                                     podpis

………………………………………………………………                                  Godz. wejścia…………………...
Imię i nazwisko opiekuna                                                                      podpis

………………………………………………………………                                  Godz. wyjścia…………………...
Imię i nazwisko opiekuna                                                                      podpis 

Nazwa i adres placówki / szkoły ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Numer telefonu opiekuna grupy ...................................................................

Informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
(. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 922 z późniejszymi zmianami) administratorem Pani / Pana danych jest 
Gołębiewski Holding Sp. z o.o z siedzibą w Ciemne, 05-250 Radzymin, ul. Wołomińska 125, 
NIP: 125-173-93-35, REGON: 523380176, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00009996308; 
Oddział Hotel Gołębiewski w Karpaczu z siedzibą w Karpaczu przy ul.Karkonoskiej 14,
tel.75/76 70 740,  fax 75/ 76 70 553 adres e-mail: karpacz@golebiewski.pl

Dane zbierane są w celu realizacji usługi korzystania z „TROPIKANY”
w  Hotelu Gołębiewski w Karpaczu (58-540), ul. Karkonoska 14

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

…………………………
               data
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