
REGULAMIN HALI BASENOWEJ 
 
1. Na hali basenowej obowiązują: slipki lub kostium kąpielowy, a pływanie odbywa się obowiązkowo 
w czepku. 
 
2. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń 
ratowników mogą być usunięte z terenu obiektu. 
 
3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą się niezwłocznie podporządkować 
komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł, bądź komunikatom wydawanym przez ratowników. 
 
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
 
5. Organizatorzy zawodów sportowych, grup zorganizowanych lub innych imprez korzystający 
z pływalni, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Spoczywa na nich również 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć. 
 
6. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunów grup zorganizowanych obowiązuje ubiór i obuwie sportowe. 
 
7. Klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane korzystające ze sprzętu sportowego zobowiązane są 
po zakończeniu ich użytkowania do odłożenia go w przeznaczone do tego miejsce. W przypadku grup 
zorganizowanych sprzęt sportowy podejmuje i odkłada do magazynku opiekun grupy. 
 
8. Grupa zorganizowana składa się maksymalnie z 15 osób i ma własnego opiekuna prowadzącego 
zajęcia. 
 
9. Przed wejściem na basen, każdy użytkownik zobowiązany jest do starannego umycia ciała. 
 
10. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz: 

 biegania po plażach otaczających niecki basenowe, 

 skakania do wody, 

 spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, 

 wchodzenia na murki okalające niecki basenowe, 

 konsumpcji artykułów żywnościowych, 

 wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie dla użytkowników, 

 wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz inne urządzenia nie udostępnione 
przez ratowników lub obsługę basenu, 

 używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, 

 używania mydła i innych środków chemicznych, 

 zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni, 

 pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, 

 fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych, 

 wprowadzania zwierząt. 
 
11. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu 
ratownikowi. 
 
12. Korzystanie z płetw i łapek pływackich jest możliwe wyłącznie w czasie zajęć grup zorganizowanych 
lub za zgodą ratownika. 



 
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 
 
14. Zabrania się osobom, które nie mają podpisanej umowy z OSiR, prowadzenia na terenie pływalni 
działalności tak odpłatnej, jak i nie odpłatnej w formie nauki pływania, nurkowania, aquaerobiku, zajęć 
rehabilitacyjno-leczniczych, itp. 
 
15. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu. 


