Regulamin obiektu
1. Pływalnia jest obiektem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej.
2. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach 6.00-22.00. Czas otwarcia może być zmienny z
przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, awaria, zagrożenie lub zmiana harmonogramu pracy).
3. Liczba osób korzystających z pływalni limitowana jest wymogami bezpieczeństwa.
4. Wstęp na teren obiektu mają prawo posiadacze ważnego biletu wstępu lub karnetu.
5. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawienia tam okrycia oraz do
zmiany obuwia na klapki basenowe.
6. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni obowiązuje zmiana obuwia na klapki
przeznaczone tylko do zajęć na basenie.
7. Opiekunowie dzieci opuszczają halę basenową niezwłocznie po przekazaniu ich pod opiekę
instruktorów.
8.

Grupy zorganizowane korzystają z obiektu według ustalonego harmonogramu.

9. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników WOPR.
10. Grupy zorganizowane mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy pływania pod nadzorem
opiekuna grupy.
11. Grupa zorganizowana nie może przekroczyć 15 osób na jednego instruktora, przy jednoczesnym
przebywaniu na jednym torze maksymalnie 5 osób.
12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
13. Wszyscy korzystający z pływalni muszą podporządkować się poleceniom wydawanym przez
ratownika.
14. Rozpoczęcie jednostki basenowej sygnalizowane jest przez ratownika gwizdkiem. Jednostka trwa
40 minut. Pozostałe 50 minut przeznaczone jest na korzystanie z sauny oraz szatni.
15. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie wyłącznie zgodnie z Regulaminem Saun.
16. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, sygnalizowanym przez
SYGNAŁ ALARMOWY (długi ciągły gwizdek lub syrena) i komunikat ostrzegawczy, nakazuje się
wszystkim uczestnikom natychmiastowe opuszczenie basenów oraz innych miejsc rekreacyjnych
oznakowaną drogą ewakuacyjną.
17. Za bezpieczeństwo na pływalni odpowiadają ratownicy, prowadzący zajęcia oraz opiekunowie grup.

18. Przed wejściem na basen należy wykąpać się nago pod prysznicem z użyciem środków myjących.
19. Wszystkich uczestników obowiązują stroje i czepki pływackie.
20. Z obiektu nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym, odurzonym narkotykami, których stan higieny
odbiega od ogólnie przyjętych norm oraz w stanie choroby stanowiącym zagrożenie dla siebie oraz
innych użytkowników.

21. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz
brania środków odurzających.
22. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem.
23. Na terenie obiektu kategorycznie zabrania się :


prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy Obiektu jak też
posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie,



pozostawiania małych dzieci bez opieki,



biegania po płycie basenu,



skoków do wody ( z wyłączeniem treningu pływackiego) ,



wnoszenia przedmiotów szklanych,



pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych,



posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii lub
dewocjonaliów),



utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni,



pływania w poprzek basenu i lewą stroną toru lub torem zajętym,



konsumpcji w szatni,



wprowadzania zwierząt.

24. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w
szatniach i w szafkach.
25. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
26. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni
opiekunowie.
27. Na terenie obiektu zainstalowane są i pracują urządzenia do monitoringu audio i video. Monitoring
odbywa się w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego gościom .
28. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem karty wstępu zapoznała się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

