
Regulamin Kąpieliska MOSiR

1. Kąpielisko jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Furgoła 73A.
2. Kąpielisko jest czynne od 10:00 do 18:00, w soboty i niedziele od 10:00 do 19:00.
3. Przed wejściem na Kąpielisko należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz 

bezwzględnie stosować się do jego zaleceń.
4. Zakup biletu wstępu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków 

niniejszego regulaminu.
5. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:

- flaga biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych,
- flaga czerwona – zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
- brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

6. Do zapoznania się z regulaminem kąpieliska zobowiązani są rodzice bądź prawni 
opiekunowie małoletnich powyżej 7 roku życia, przed wyrażeniem zgody, aby ich 
podopieczny korzystał z kąpieliska samodzielnie nie będąc w tym czasie pod ich opieką.

7. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie kąpieliska przez małoletnich odpowiedzialni są 
w pełni rodzice bądź prawni opiekunowie.

8. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z kąpieliska odpowiedzialny jest 
ratownik.

9. Na terenie kąpieliska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a 
nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do 
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów i instrukcji.

10. Dyrekcja ośrodka gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający 
dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
Dostęp do zapisu z  monitoringu posiada wyłącznie dyrekcja ośrodka.

11. Zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych, klienci kąpieliska chcący obejrzeć zapis 
z monitoringu muszą zgłosić ewentualne zdarzenie na policję i dopiero na jej wniosek  i 
przy obecności funkcjonariuszy dyrekcja ma prawo  takowy zapis udostępnić.

12. Klienci korzystający z usług ośrodka wyrażają zgodę na:
- monitorowanie ich własnego pobytu,
- wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych rozstrzyganych przez 
stosowne służby i instytucje.

13. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami 
chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla 
otocznia nie będą wpuszczane na teren kąpieliska.

14. Wszelkie skaleczenia czy urazy osoba poszkodowana ma obowiązek zgłosić niezwłocznie 
zgłosić do ratowników lub personelu obiektu. W wyniku zaistniałych okoliczności 
sporządzona zostanie notatka służbowa lub protokół powypadkowy.

15. Na terenie kąpieliska obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz 
bezwzględne podporządkowywanie się decyzjom ratownika.

16. Na terenie kąpieliska zabrania się:
- wchodzić do wody bez zezwolenia,
- biegać po chodnikach otaczających nieckę basenową,
- palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę 
basenową,
- hałasować,
- wprowadzać psy lub inne zwierzęta,
- skakać do wody poza miejscem do tego wyznaczonym.

17. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz naruszające porządek 
publiczny mogą zostać ukarane przez upoważnione do tego celu służby w myśl artykułu 51 
Kodeksu Wykroczeń i usunięte z terenu ośrodka bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych 



opłat.
18. W przypadkach wymagających interwencji, obsługa ośrodka może zwrócić się o pomoc do 

Straży Miejskiej lub Policji.
19. Członkowie grupy lub klienci indywidualni mający uprawnienia do korzystania z kąpieliska 

nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie kąpieliska ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody.
21. Ratownicy pełniący dyżur na terenie kąpieliska sprawują ogólny nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są podporządkować się 
ich nakazom.

22. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu MOSiR.

                                                                                
                                                                                        Regulamin zatwierdził
                                                                                           Dyrektor MOSiR


