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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z CZĘŚCI OGÓLNEJ HALI BASENOWEJ
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Korzystanie z części ogólnej hali basenowej jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje
wszystkie przepisy niniejszego regulaminu.
Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.
W hali basenowej (z wyłączeniem trybun) może jednocześnie przebywać maksymalnie 50 osób –
dopuszcza się korzystanie z jednego toru przez maksymalnie 10 osób.
W przypadku rezerwacji wszystkich torów pływackich, organizator zajęć odpowiada za ład i porządek
w hali basenowej, w tym również na trybunach.
Pojęcie jednostki basenowej oznacza szczegółowo określony w cenniku opłat czas pobytu użytkownika
w hali basenowej.
Zakończenie czasu jednostki basenowej sygnalizowane jest za pomocą jednego krótkiego sygnału
dzwonkiem elektrycznym.
Wejście do szatni wewnętrznej strefy mokrej pływalni następuje na 10 minut przed czasem rozpoczęcia
danej jednostki basenowej.
Użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej (również po skorzystaniu z WC lub
pobycie w saunie) dokładnie umyć się mydłem i spłukać pod natryskiem oraz zdezynfekować stopy
poprzez przejście przez brodzik – każdy powinien posiadać mydło i ręcznik.
Po zakończonym pobycie w strefie mokrej pływalni należy umyć całe ciało pod natryskiem.
Wyjście z szatni wewnętrznej strefy mokrej pływalni powinno nastąpić w czasie 15 minut od sygnału
zakończenia jednostki basenowej.
Korzystanie z suszarek do włosów i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie
suchej obiektu.
Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty, jedno lub dwuczęściowy strój kąpielowy
przylegający do ciała i nieposiadający zamków lub innych niebezpiecznych elementów.
Podczas korzystania z niecki basenowej sportowej zaleca się założenie czepka kąpielowego, a w przypadku
grup zorganizowanych czepek jest obowiązkowy.
Zmiana ubrania na strój kąpielowy odbywa się w przebieralniach.
Ratownikami są osoby noszące ubiór w czerwonym kolorze z napisem RATOWNIK.
Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich sygnałów dźwiękowych dzwonkiem
elektrycznym – ALARM! (nakaz opuszczenia wody) - po usłyszeniu tego sygnału należy opuścić nieckę
i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
Zabrania się pozostawiania bez nadzoru w niecce basenowej dzieci nieumiejących pływać oraz dzieci
poniżej 7 roku życia.
Zabrania się korzystania z pływalni osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które
mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
plastrami opatrunkowymi lub bandażami na ciele oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie
przyjętych norm.
Pływalnia nie posiada niecek basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych
dzieci do lat 3.
Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest uzgodnić z obsługą kasową warunki korzystania
z obiektu, a następnie po wejściu do hali basenowej zgłosić grupę do ratowników w celu sprawdzenia stanu
liczebnego oraz przeprowadzenia wstępnego instruktażu.
Osobom znajdującym się na terenie hali basenowej nie wolno:
używać przedmiotów i strojów zabrudzonych, które mogą zanieczyścić wodę;
wnosić opakowań szklanych, puszek oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
wchodzić do wody wbrew zakazom ratowników oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazom ratowników;
biegać, wrzucać lub popychać do wody inne osoby, hałasować oraz zachowywać się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników;
załatwiać potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji.
Sposób powiadamiania o wypadkach:
pogotowie ratunkowe – 999
straż pożarna – 998
policja – 997
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112

