
                                         Załącznik nr 4
        

 
REGULAMIN  DLA  OSÓB  INDYWIDUALNIE 

                         KORZYSTAJĄCYCH  Z  KRYTEJ  PŁYWALNI 
 

1. Pływalnia kryta jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

2. Obiekt jest czynny dla osób indywidualnych w wyznaczonych godzinach 
zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

3. W czasie udostępnionym podmiotom zewnętrznym pływalnia  pracuje  
w reżimie godzinnym  tj. wejście na obiekt odbywa się o pełnych 
godzinach zegarowych. 

4. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na basen. 
5. Czas przebywania na obiekcie wynosi jedna godzinę zegarową 

zawierająca czynności: 
a) wejście na obiekt, rozebranie się, 
b) umycie się pod natryskiem, 
c) pływanie w niecce basenu, 
d) umycie się, ubranie, wysuszenie włosów i opuszczenie obiektu. 

6. W związku z warunkami lokalowymi kolejna grupa może wejść na 
obiekt po opuszczeniu go przez poprzedników. 

7. Każda osoba przed wejściem na basen powinna wykupić bilet wstępu  
i odebrać paragon fiskalny. 

8. Uczestnicy zajęć powinni posiadać strój kąpielowy (mężczyźni – 
kąpielówki, kobiety – zalecany jednoczęściowy kostium kąpielowy), 
czepek pływacki, klapki  i środki kosmetyczne. 

9. Okrycia wierzchnie i obuwie należy pozostawić w szatni zewnętrznej. 
10. Po przebraniu się w stroje kąpielowe w szatni wewnętrznej, wszyscy 

wchodzący na  basen - zobowiązani są do umycia się pod prysznicem. 
11. Ze względu na kubaturę niecki pływalni i aparaturę uzdatniająca wodę, 

jednorazowo w basenie może przebywać nie więcej jak 30 osób 
pływających/kąpiących się. 

12. W trakcie pobytu na basenie każdy korzystający zobowiązany jest 
prawidłowo reagować na wszystkie polecenia  ratowników i obsługi 
obiektu. W przypadku niezastosowania się do poleceń może zostać                    
z niego usunięty. 

13. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał 
dźwiękowy (gwizdek, dzwonek) lub komenda słowna.                             
Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na 
dalsze polecenia ratowników lub personelu. 

14. Podczas pobytu na basenie zabrania się: 
a) skoków do wody, bez zgody ratownika, 
b) biegania po basenie, 
c) korzystania z urządzeń obiektu niezgodnie z ich przeznaczeniem 



i bez zgody obsługi obiektu, 
d) niszczenia wyposażenia pływalni, 
e) popychania i „podtapiania” innych osób, 
f) używania wulgarnych słów i hałaśliwego zachowania, 
g) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu 

oraz innych użytkowników, 
h) przebywania w stanie wskazującym na stan intoksykacji, 
i) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających, 
j) żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów, zaśmiecanie   

i zanieczyszczanie pomieszczeń oraz niecki basenu, 
k) używania telefonów komórkowych.   

15. Za rzeczy wartościowe  pozostawione w szatni, obsługa obiektu nie 
ponosi odpowiedzialności. 

16. Dopuszcza się wejście na obiekt (trybuny,balkon) osób oczekujących   
i obserwujących kąpiących się - w uzgodnieniu z obsługą obiektu. 

17. Zabrania się prowadzenia w jakiejkolwiek formie zajęć komercyjnych                 
i wprowadzania grup zorganizowanych na godziny ogólnodostępne, 
gdyż jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia grupowych 
zajęć nauki pływania i indywidualnej nauki pływania jest zarządzający 
obiektem. 

18. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod 
opieką, a do lat 10 pod  nadzorem opiekunów prawnych. 

19. Uczestnicy, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte 
skaleczenia, rany, otarcia oraz u których występują choroby 
zakaźne, układu krążenia, epilepsja nie mogą uczestniczyć                      
w zajęciach na basenie. 

20. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu 
sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu 
zgody kierownika obiektu. 

21. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek 
publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych 
osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się 
do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb 
porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu 
obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 
postępowania karnego i cywilnego. 

22. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia 
wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu. 

23. Interpretacja przepisów zawartych w niniejszym regulaminie należy  
do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej i jest ostateczna. 

24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję 
podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  
w Łęcznej. 


