Załącznik nr 1 do zaproszenia do składnia ofert

REGULAMIN KONKURSU
na wejścia grupowe do Parku Wodnego Trzy Fale w ramach realizowanych przez Partnerów Miasta
Słupsk i jednostki organizacyjne Miasta Słupsk programów społecznych na rzecz mieszkańców Miasta
Słupska zmierzających do zapewnienia dostępności Parku Wodnego po preferencyjnych cenach grupom
osób objętych w/w programami
§ 1.
1. Niniejszy konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Aneksu nr 2 do
Umowy nr ZP.12/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w
zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego, w tym dokończenia budowy Parku Wodnego.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem
oraz zaproszeniem do składania ofert.
§ 2.
Przez użyte w niniejszym regulaminie, zaproszeniu do składania ofert i wzorze umowy określenia:
1) Konkurs – należy rozumieć konkurs na wejścia grupowe do Parku Wodnego Trzy Fale w ramach
realizowanych przez Partnerów Miasta Słupsk i jednostki organizacyjne Miasta Słupsk programów
społecznych na rzecz mieszkańców Miasta Słupska zmierzających do zapewnienia dostępności Parku
Wodnego po preferencyjnych cenach grupom osób objętych w/w programami,
2) Umowa Powierzenia — należy rozumieć umowę nr ZP.12/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie
powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego. w
tym dokończenia budowy Parku Wodnego wraz ze zmianami,
3) Park Wodny – należy rozumieć obiekt użyteczności publicznej o funkcji sportowej, rehabilitacyjnej i
rekreacyjnej, będący własnością Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Słupsku,
4) usługi społeczne – należy rozumieć realizacje usług publicznych w ogólnym interesie społecznym w
zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego. Celem realizacji usług społecznych jest wzrost
świadomości i aktywności fizycznej społeczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, stymulowanie
rynku usług profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji w zakresie:
- polityki senioralnej,
- wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
- profilaktyki osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi,
- promocji zdrowego i prosportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- eliminacji wykluczenia społecznego,
- wsparcia działalności pożytku publicznego,
5) Partnerach Miasta Słupska – należy rozumieć podmioty publiczne lub instytucje działające non profit
na rzecz Mieszkańca Słupska wpisane na Listę aktualnych partnerów Miasta Słupsku stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
6) jednostkach organizacyjnych Miasta Słupska – należy rozumieć szkoły publiczne, placówki
oświatowe, jednostki pomocy społecznej, których organem założycielskim jest Miasto Słupsk, biorące
udział w realizowaniu usług społecznych,
7) mieszkańcach Słupska — należy rozumieć osoby:

- zamieszkałe lub zameldowane w Słupsku, w szczególności rozliczające podatek dochodowy w
Słupsku lub opłacające w Słupsku podatek od nieruchomości,
- studentów studiów dziennych Akademii Pomorskiej w Słupsku,
- posiadający Słupską Kartę Mieszkańca.
8) osobogodzinie (OG) - należy rozumieć jednostkę określającą godzinę pobytu w poszczególnej strefie
użytkowej Parku Wodnego jednego Mieszkańca Słupska,
9) wejściu grupowym – należy rozumieć usługę społeczną, polegającą na wstępie do Parku Wodnego
grupy obejmującej mieszkańców Słupska, której organizatorem jest Partner Miasta Słupska bądź
jednostka organizacyjna Miasta Słupska,
10) cenie preferencyjnej — należy rozumieć ceny ustalone przez Prezydenta Miasta Słupska za korzystanie z
usług społecznych przez mieszkańców Słupska oraz Partnerów Miasta Słupska na mocy zarządzenia nr
375/WiP/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat
za korzystanie z usług społecznych w ramach dostępności Parku Wodnego,

11) dostępności — należy rozumieć terminy i strefy Parku Wodnego, w których realizowane będą usługi
społeczne.
12) programy społeczne lub programy wsparcia społecznego – należy rozumieć zadania realizowane na
rzecz Mieszkańców Miasta Słupska przez Partnerów Miasta Słupska lub jednostki organizacyjnej
Miasta Słupska w obszarze polityk społecznych określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu.
§ 3.
1. W Konkursie mogą brać udział jednostki organizacyjne Miasta Słupska oraz Partnerzy Miasta Słupska
realizujące programy wsparcie społecznego na rzecz mieszkańców Słupska.
2. Listę aktualnych partnerów Miasta Słupska, mogących uczestniczyć w Konkursie, stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
§ 4.
1. Konkurs ogłasza się na stronie internetowej Organizatora: www.trzyfale.slupsk.pl w zakładce „Programy
Społeczne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Trzy Fale sp. z o.o. – bip.trzyfale.slupsk.pl.
2. Celem konkursu jest wybór Partnerów Miasta Słupska i jednostek organizacyjnych Miasta Słupska w celu
udostępnienia stref Parku Wodnego na potrzeby zajęć organizowanych przez w/w podmioty po
preferencyjnych cenach ustalonych przez Miasto Słupsk w związku z realizowanymi przez Partnerów i
jednostki organizacyjne programami wsparcia społecznego.
3. Objęte ofertą złożoną w konkursie zajęcia organizowane przez Partnerów Miasta Słupska i jednostki
organizacyjne Miasta Słupsku w ramach wdrożonych przez w/w podmioty programów wsparcia
społecznego winny mieć na celu realizację zadań wynikających z poszczególnych obszarów polityk
społecznych określonych przez Miasto Słupsk, obejmujących:
1) Politykę senioralna — polityka dedykowana dla osób powyżej 60 roku życia, realizowana przez
zapewnienie wybranych świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych, sportowych lub edukacyjnych,
2) Wsparcie osób z niepełnosprawnościami - polityka dedykowana dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i starszych, realizowana poprzez zapewnienie elementów wsparcia osobom z niepełnosprawnościami
w postaci świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych sportowych lub edukacyjnych,
3) Profilaktykę osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi — przeciwdziałanie globalnie i
powszechnie występującym w społeczeństwie schorzeniom i chorobom; polityka dedykowana jest
dla osób wieku produkcyjnego,
4) Dzieci i młodzież - polityka dedykowana dla dzieci i młodzieży oraz studentów, polegająca na
organizacji zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego dla

szkół oraz zajęć pływackich dla ogółu dzieci i młodzieży,
5) Eliminację wykluczenia społecznego - polityka dedykowana dla osób nie uczestniczących w życiu
zbiorowym lub też nie przejawiającym aktywności obywatelskiej z zerwaną więzią społeczną między
jednostką i społeczeństwem, określaną jako solidarność społeczna; przeciwdziałanie marginalizacji
osób (m.in. niepełnosprawnych; uzależnionych, opuszczających zakłady karne; kobiet; mężczyzn
samotnie wychowujących dzieci; starszych osób samotnych; dzieci wychowujących się poza rodziną;
imigrantów oraz członków mniejszości narodowych) w życiu społecznym poprzez organizację zajęć
edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.
§ 5.
1. Świadczenie przez Organizatora usług na potrzeby realizacji programów wsparcia społecznego
wdrażanych przez Partnerów Miasta Słupska i jednostki organizacyjne Miasta Słupska odbywać się będzie
w dni powszednie, poza wakacjami, feriami szkolnymi, feriami świątecznymi, dniami wolnymi oraz
przerwą techniczną. W strefie basenów rekreacyjnych usługi społeczne będą realizowane fakultatywnie
z programami komercyjnymi.
2. Dostępność oraz opis stref użytkowych Parku Wodnego przedstawia się następująco:
1) strefa basenu sportowego:
- dni dostępności: dni powszednie w godzinach od 6:00 do 16:00 dopuszcza się incydentalną
możliwość przeznaczenia strefy w soboty, niedziele, ferie na organizację zawodów sportowych,
strefa obejmuje: nieckę basenu sportowego,
- maksymalna pojemność strefy: 60 osób w godz. 6:00 – 16:00
2) strefa basenów rekreacyjnych:
- dni dostępności: dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00, strefa obejmuje: dwie niecki
basenów dla dzieci wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, nieckę basenu rekreacyjnego wraz z
urządzeniami rekreacyjnymi, dwie wanny jacuzzi zlokalizowane na wyspie, nieckę basenu lądowiska
zjeżdżalni wodnych wraz z trzema zjeżdżalniami wodnymi, nieckę basenu zewnętrznego —
solankowego oraz teren zewnętrzny (dostępny od maja do października), pomieszczenie placu zabaw
dla dzieci,
- maksymalna pojemność strefy: 250 osób,
3) strefa basenu rehabilitacyjnego:
- dni dostępności: dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od
9:00 do 14:00, strefa obejmuje: nieckę basenu rehabilitacyjnego,
- maksymalna pojemność strefy: 40 osób
4) strefa saun:
- dni dostępności: dni powszednie w godzinach od 14:30 do 16:00, strefa obejmuje: saunę łaźnię
parową, łaźnię rzymską, saunę kamienną, biosaunę, tepidarium solne, tepidarium zwykłe, saunę
infrared, prysznice schładzające,
- maksymalna pojemność strefy: 100 osób,
5) strefa fitness:
- dni dostępności: dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00, obejmuje: salę siłowni wraz z
urządzeniami oraz 2 sale fitness/gimnastyki wraz z wyposażeniem,
- maksymalna pojemność strefy: 45 osób,

3. Dostępność poszczególnych stref Parku Wodnego oraz dni i godziny dostępności z uwzględnieniem
podziału na Partnerów Miasta Słupska i jednostki organizacyjne Miasta Słupska określa szczegółowo
Podział bazy Parku Wodnego pomiędzy grupami beneficjentów stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu.
4. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (przyczyna niepełnosprawności ruchowa,
intelektualna lub wzrokowa) będą uprawnione do korzystania z usług społecznych z własnym opiekunem.
Za opiekunów nie pobiera się opłaty i nie uwzględnia się ich przy ocenie ofert.
§ 6.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje komisja konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. W sprawach spornych Organizator może zasięgać opinii Zespołu doradczego ds. usług społecznych
realizowanych przez spółkę Trzy Fale powołaną przez Prezydenta Miasta Słupska.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji konkursowej oraz osoby bliskie
tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji konkursowej w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji konkursowej.
4. Z wyboru ofert sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy przez Organizatora
z uczestnikami, których oferty zostały wybrane.
5. Ogłoszenie o wybranych ofertach zostanie dokonane w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania
ofert.
6. Uczestnicy wygrywający konkurs zobowiązani są zawrzeć umowę na dostępność Parku Wodnego z
Organizatorem w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert.
7. Uczestnicy wygrywający konkurs zobowiązani są do regulowania płatności za korzystanie z Parku
Wodnego zgodnie z zarządzeniem nr 375/WiP/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 maja 2022 r. w
sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych w ramach dostępności Parku
Wodnego i cennikami obowiązującymi u Organizatora oraz do korzystania z Parku Wodnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami obowiązującymi na terenie Parku Wodnego.
§ 7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu najpóźniej na 7 dni przed upływem
terminu składnia ofert.
§ 8.
Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
1) Załącznik nr 1 - Lista aktualnych partnerów Miasta Słupsku
2) Załącznik nr 2 - Podział bazy Parku Wodnego pomiędzy grupami beneficjentów

