Rozwój i Edukacja II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – Organizacja zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu hydroterapii w pływalni
Oleska Laguna ul. Wachowska 10a, 46-300 Olesno
2) Program zajęć przewiduje zorganizowanie 12 wyjazdów (4 grupy po 3 osoby), każda grupa
3 wyjazdy. Na każdego ucznia przypada 4,5 godziny zajęć basenowych. Łączna liczba zajęć
hydroterapii – 54 godziny.
3) Wyjazdami objętych zostanie łącznie 12 uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych
w Dobrodzieniu
2. Termin realizacji zamówienia:
Realizacje zamówienia przewiduje się w okresie październik 2017 r. – 30.04.2019 r.
3. Wymagania odnośnie programu zajęć:
Celem zajęć jest rehabilitacja o wieloprofilowym usprawnieniu dzieci i nawiązanie kontaktów
ze światem zewnętrznym oraz zniwelowanie upośledzenia psychomotorycznego.
4. Wymagania odnośnie transportu uczestników:
Wykonawca zapewnia
1) Zorganizowanie transportu uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)
2) uczestnicy zajęć hydroterapii oprócz niepełnosprawności intelektualnej, mają orzeczoną
również niepełnosprawność ruchową. W związku z czym należy uwzględnić przy realizacji
zamówienia, że pojazd do transportu tych osób musi być przystosowany do transportu osób
niepełnosprawnych. Dodatkowo Wykonawca musi zapewniać pomoc przy wsiadaniu –
wysiadaniu z pojazdu i innych czynnościach tego typu
3) odbiór i powrót uczestników do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
ul. Piastowska 35, 46-380 Dobrodzień.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo
przed wyruszeniem w trasę.
5. Wymagania odnośnie miejsca prowadzenia zajęć:
1) Zajęcia odbędą się w pływalni Oleska Laguna.
2) Wykonawca jest obowiązany zapewnić bilety wstępu dla uczestników oraz zapewnić miejsce
do prowadzenia zajęć (wydzielony tor, basen do nauki pływania)
3) Jeden trener prowadzi zajęcia z jedną trzyosobową grupą uczestników.
4) Czas trwania jednych zajęć – 1,5 godziny.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia zajęć specjalistyczne
urządzenia, narzędzia, pomoce dydaktyczne oraz materiały.

