
REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI 
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

OGÓLNE     ZASADY     KORZYSTANIA     Z     BASENÓW

1.Zarządzającym obiektem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
2.Wszyscy klienci pływalni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania 
jego postanowień.
3. Wejście do strefy płatnej oznacza, że klient pływalni zapoznał się z niniejszym regulaminem i 
bezwarunkowo akceptuje jego postanowienia.
4. Korzystanie z basenów może odbywać się: indywidualnie (dorośli i młodzież), w grupach 
zorganizowanych (pod opieką trenera lub instruktora) 
5. Grupy nie mogą przekraczać 15-stu osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych (rodziców lub 
opiekunów).
7. Zarządzający obiektem zastrzega sobie możliwość (z przyczyn technicznych lub organizacyjnych lub 
bezpieczeństwa) wyłączenia części hali basenowej lub niektórych urządzeń z użytkowania. W takim 
wypadku zwrot zapłaty lub obniżenie ceny za usługę nie przysługuje.
8. Zarządzający obiektem zastrzega sobie możliwość rezerwacji części basenu (torów pływackich) bez 
podania przyczyny.
9. Korzystanie ze sprzętu do pływania jest możliwe wyłącznie za zgodą dyżurującego ratownika.

ZASADY     OBOWIĄZUJĄCE     W     SZATNIACH,     PRZEBIERALNIACH     I     NATRYSKACH

1. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia wierzchniego na klapki i pozostawieniu go w szatni. Dopuszcza 
się chodzenie boso. 
2. Po umieszczeniu rzeczy w szafce należy ją zamknąć oraz sprawdzić poprawność jej zamknięcia.
3. Do przebrania się służą wyłącznie kabiny (przebieralnie) znajdujące się w szatniach.
4. Przed wejściem do basenów każdy klient zobowiązany jest  do umycia całego ciała pod prysznicem oraz 
przejścia przez nogomyjki  w celu dezynfekcji stóp.
5. We wszystkich pomieszczeniach, o których mowa powyżej, obowiązuje zachowanie porządku, czystości i 
spokoju oraz zakaz biegania.

ZASADY     OBOWIĄZUJĄCE     W     HALACH     BASENOWYCH     (na     basenach) 

1. W hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego (przylegającego do ciała). Dzieci i osoby 
dorosłe wymagające pieluch, zobowiązane są do używania specjalnych pieluchomajtek przeznaczonych do 
kąpieli. 
2. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na hali basenowej może odbywać się tylko w obecności ratowników 
zatrudnionych na krytej pływalni.
3. Dla basenu rekreacyjnego (mały basen) wprowadzony jest całkowity zakaz skoków do wody. Na basenie 
sportowym skoki do wody dopuszczalne są wyłącznie ze słupków startowych znajdujących się przy głębszej 
części basenu. 
4. Punkt sanitarny – pierwszej pomocy- znajduje się w pomieszczeniach ratowników. Wszelkie skaleczenia, 
urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikom WOPR.
5. Na terenie hali basenowej obowiązuje nakaz zachowania porządku, czystości i spokoju.
6. Korzystający z basenów są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i 
nakazom ratowników dyżurnych,  pełniących funkcję nadzorującą w sprawach dotyczących bezpieczeństwa,
porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenowej.
7. Na sygnał dźwiękowy (gwizdek) i polecenie ratownika, korzystający z basenu winni natychmiast wyjść z 
wody.
8. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny.



ZAKAZY

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz wstępu osobom znajdującym się pod 
wpływem środków odurzających,
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących 
zagrażać innym uczestnikom obiektu,
- wprowadzania zwierząt,
- wjeżdżania na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp.,
2. Korzystać z basenu i innych atrakcji nie mogą:
- osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
- osoby z chorobami skóry lub ranami otwartymi,
- osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.
3. Zabrania się:
- korzystania z basenów i innych urządzeń bez nadzoru ratownika, trenera, instruktora lub nauczyciela 
wychowania fizycznego (grupy zorganizowane),
- stwarzania sytuacji zagrażających bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwu swojemu i innych osób,
- wchodzenia na halę basenową w obuwiu wierzchnim i stroju innym niż kąpielowy,
- w ramach zajęć grupowych wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
- biegania, popychania, skakania do wody z obrzeża basenu, hałasowania,
- siadania i wychodzenia z basenu po liniach oddzielających tory,
- siadania na parapetach i balustradach,
- rzucania piłkami i innymi przedmiotami do gry w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób korzystających 
z basenu lub w sposób mogący uszkodzić mienie pływalni,
- przynoszenia i korzystania z przedmiotów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających na basenie 
(np. klucze, zegarki, biżuteria, szklane opakowania),
- spożywania żywności na terenie hali basenowej i w pomieszczeniach przyległych,
- fotografowania i filmowania bez zezwolenia dyżurującego ratownika,
- prowadzenia zajęć z nauki pływania,
- przebywania na jej terenie osobom obcym, niezatrudnionym w pływalni, poza godzinami otwarcia,
- wprowadzania rowerów oraz przedmiotów utrudniających komunikacje w obiekcie pływalni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w basenie podczas kąpieli odpowiedzialność ponoszą 
ratownicy.
2. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z basenów w grupach (zorganizowanych)
odpowiedzialność ponoszą prowadzący zajęcia i opiekunowie grup.
3. Osoby korzystające z basenu, pomimo przeciwwskazań zdrowotnych, korzystają z niego na własna 
odpowiedzialność.
4. Osoby naruszające zasady regulaminu ponoszą  odpowiedzialności za ewentualne wypadki i wszystkie 
związane z tym konsekwencje.
5. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody.
6. Za rzeczy pozostawione w szatniach, holach oraz szafkach pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.

PRZEPISY     KOŃCOWE

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni
bez zwrotu kosztów wstępu lub wynajęcia basenu.

Regulamin zatwierdził 
Dyrektor MOSiR 


