Regulamin Pływalni Odkrytej
§1
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z Pływalni Odkrytej.
§2
Przed rozpoczęciem z korzystania z Pływalni Odkrytej należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem oraz stosować się do jego zapisów.
§3
Z pływalni odkrytej mogą korzystać:
a) grupy – osoby uczące się pływać, kąpiące się lub trenujące pod opieką trenera, instruktora
pływania lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, względnie osoby kąpiące się
pod nadzorem opiekuna.
b) osoby indywidualnie – osoby dorosłe i młodzież, a dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych.
§4
Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji maksymalnie 2 torów
pływackich w basenie sportowym na własny użytek.
§5
Z pływalni odkrytej nie wolno korzystać osobom:
a) których stan wskazuje na pożycie alkoholu oraz środków odurzających,
b) z chorobami skóry,
c) z chorobami układu wydalania,
d) uczulonym na środki odkażające.
§6
Po spożyciu posiłku należy powstrzymać się przez 30 minut od kąpieli.
§7
Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni
odkrytej może odbywać się tylko w obecności ratownika.
§8
Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odkrytej odpowiedzialność ponosi
prowadzący zajęcia, a na pozostałym terenie za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest
kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni
odkrytej jest ratownik.
§9
Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jego opiekun ponoszą solidarną
odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
§ 10

Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę
prowadzącą zajęcia i posiadającą odpowiednie uprawnienia.
§ 11
W grupach zorganizowanych osób niepełnosprawnych wymagany jest jeden opiekun na
każdą osobę niepełnosprawną.
§ 12
Kierownik lub opiekun grupy zobowiązany jest do dostosowania się do obowiązujących na
terenie pływalni odkrytej zasad korzystania przez grupy zorganizowane.
§ 13
Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma
obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
§ 14
Na pływalni odkrytej obowiązuje zachowanie porządku i czystości oraz bezwzględne
podporządkowanie się decyzjom prowadzących zajęcia.
§ 15
Na terenie pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. Dzieci do 3 roku życia
obowiązkowo musza stosować pielucho – majtki przeznaczone do kąpieli.
§ 16
Wchodząc do wody należy bezwzględnie zdezynfekować stopy w brodzikach z wodą
(w tzw. płukaczach nóg).
§ 17
Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
§ 18
Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na pływalni odkrytej, należy bezwzględnie umyć
ciało przed ponownym wejściem do wody.
§ 19
Osoby, które nie potrafią pływać powinny korzystać wyłącznie ze stref dla osób nie
posiadających tej umiejętności.

§ 20
Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny, wzdłuż torów basenu.
§ 21
Korzystającym z pływalni odkrytej nie wolno powodować sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biegać po obejściach otaczających niecki pływalni odkrytej,
c) wpychać i wrzucać do wody innych użytkowników, a także wszelkich przedmiotów nie
przeznaczonych do użytku w wodzie,
d) wszczynać fałszywych alarmów i celowo wzbudzać poczucia zagrożenia lub paniki wśród
klientów,
e) używać sprzętu lub kosmetyków z elementami szklanymi,
f) skakać do wody z innych miejsc niż dozwolone i bez zgody ratowników lub osób
prowadzących zajęcia,
g) używać sprzętu ratowniczego do innych celów, niż jest przeznaczony,
h) niszczyć wyposażenie, znaki informacyjne, zieleń i elementy wystroju,
i) zanieczyszczać wodę,
j) używać jakichkolwiek środków chemicznych, w tym szamponów i mydła poza strefą
pryszniców,
k) załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,
l) pozostawiać dzieci bez opieki,
m) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, a w szczególności w
miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające
funkcjonowanie pływalni.
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§ 22
Zjeżdżalnia znajdująca się na terenie pływalni odkrytej jest jej integralną częścią i
obowiązują na niej przepisy powyższego regulaminu.
ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać,
korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika,
na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba,
przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda, zjazd na sucho jest
surowo wzbroniony,
zjazd odbywa się pojedynczo,
start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół,
obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu,
po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania,
zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco,
tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu,
przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu
własnemu i innych,
wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się
nakazom ratowników,
niniejszy regulamin zjeżdżalni obowiązuje również w formie piktogramów,
zamieszczony przy wejściu na zjeżdżalnię.

§ 23
Dla niniejszego regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu Ośrodka Rekreacyjno –
Sportowego „Żabka” w Łaziskach Górnych.

