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Załącznik numer 1b do SIWZ 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RATOWNIKÓW PARKU WODNEGO W ŚWIECIU 

1. Stała obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia 

jakimkolwiek wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie. 

3. Prawidłowe przygotowanie i użytkowanie basenów kąpielowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz obowiązującymi normami sanitarno–epidemiologicznych. 

4. Przestrzeganie obowiązujących harmonogramów zajęć. 

5. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Parku 

Wodnego. 

6. Systematyczne uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy. 

7. Przestrzeganie stref wodnych w niecce basenowej oraz egzekwowanie opieki osób 

pełnoletnich nad dziećmi do lat 12. 

8. Niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy poprzez 

podejmowanie akcji ratowniczej. 

9. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad 

regulaminowych oraz zakończenia czasu trwania zajęć. 

10. Reagowanie natychmiastowe na wszelkie naruszenia regulaminów przez 

użytkowników. 

11. Prowadzenie podręcznej apteczki i rejestru wydawania leków i opatrunków, 

przekazywanie Kierownikowi Parku Wodnego informacji o brakach w lekach 

i opatrunkach. 

12. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zaistniałego wypadku na obiekcie. 

13. Staranne prowadzenie na bieżąco Rejestru działań ratowniczych oraz sporządzanie 

w razie konieczności protokołu wypadku. 

14. W przypadku zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu basenu, powstałych w skutek 

awarii, pożaru, nieszczęśliwego wypadku, braku energii elektrycznej, ciepłej wody 

itp. zawiadomienie osób odpowiedzialnych oraz podejmowanie działań niezbędnych 

likwidujących skutki zakłóceń. 

15. W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia na szkodę Pływalni lub użytkownika 

zgłaszanie tego faktu bezpośredniemu przełożonemu. 

16. Ratownik wodny odpowiada bezwzględnie za życie i bezpieczeństwo użytkowników 

basenów. 

17. Za prawidłowe i zgodne z faktem informowanie Kierownika Parku Wodnego 

o sprawach mających miejsce w czasie wykonywanej pracy. 

18. Za pełne przestrzeganie, ażeby kąpiący nie mieli ran, owrzodzeń i spełniali wymogi 

sanitarne. 

19. Obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia 

jakimkolwiek wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu. 


