REGULAMIN
DLA GRUP I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W PUŁAWACH
PRZEPISY OGÓLNE
1. Pływalnia kryta jest częścią Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Puławach.
2. Pływalnia kryta czynna jest:




od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 21.00
w soboty w godz. 8.00 – 21.00
w niedziele w godz. 10.00 – 16.00

3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,
a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności
w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz
instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest
w sposób nie-naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
4. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera Systemu
Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie
z obowiązującym na pływalni cennikiem usług.
5. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do
przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
6. Opłata za bilety jednorazowe pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega
zwrotowi, (60 min + 10 min na przebranie = 70 min).
7. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu aktywowania
transpondera do chwili jego zdania w kasie.
8. Dopłata za pobyt w strefie płatnej hali basenowej powyżej wykupionego czasu,
naliczana jest proporcjonalnie do ceny biletu (za każde rozpoczęte 6 min), wysokość
ustalana jest według obowiązującego cennika Pływalni.
9. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika
z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
10. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu
na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z pływalni. Dopuszczalna
maksymalna liczba osób - 80.

11. Z pływalni mogą korzystać:





sekcje pływackie klubów sportowych, organizacje prowadzące naukę pływania,
szkoły,
indywidualnie – osoby umiejące pływać,
grupowo – osoby uczące się pływać lub doskonalące pływanie pod opieką osoby
prowadzącej zajęcia (maksymalnie 15 osób na jednego opiekuna),
dzieci w wieku do 7 lat oraz nieumiejące pływać mogą przebywać na terenie
pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

12. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:





których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków
odurzających,
z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,
chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,
z przeciwwskazaniami lekarskimi.

13. Przebywanie na pływalni grup zorganizowanych dozwolone jest tylko w obecności
trenera-instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub osoby upoważnionej
przez w/w osoby do prowadzenia zajęć.
14. Za organizację zajęć przebywających na basenie grup zorganizowanych całkowitą
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
15. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na pływalni czuwają dyżurni ratownicy.
16. Osoby przebywające na pływalni zobowiązane są do całkowitego przestrzegania
zaleceń porządkowych dyżurujących ratowników.
17. Osobami uprawnionymi do korzystania z Pływalni są osoby posiadające ważne
karnety, bilety wstępu lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie
odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.
18. Dyżurujący na basenie ratownik zobowiązany jest do każdorazowego zapisywania
liczby uczestników do dziennego raportu pływalni. Maksymalna liczba biorących
udział w zajęciach na pływalni nie może przekraczać 50 osób w basenie pływackim
oraz po 15 osób w brodzikach.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest:







przed wejściem do szatni pobranie paska wraz z kluczem od szafki ubraniowej,
włożenie butów do worka foliowego,
przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie ubrania wierzchniego, odzieży i
obuwia w szafce ubraniowej,
umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody (także po
skorzystaniu z WC),
używanie czystego stroju kąpielowego oraz obuwia kąpielowego (klapki),
przejście do basenu przez brodzik z dezynfekowaną wodą,




podporządkowanie się poleceniom ratownika i w wypadku grup zorganizowanych
– prowadzącemu zajęcia,
utrzymanie czystości i porządku w szatni, pomieszczeniach sanitarnych i innych
miejscach pływalni.

2. Przebywającym na terenie pływalni nie wolno:









wchodzić do wody bez pozwolenia,
biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
palić papierosów, pić napojów alkoholowych, jeść przy niecce pływalni oraz żuć
gumy,
wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła,
hałasować,
wprowadzać zwierząt,
wszczynać fałszywych alarmów,
skakać do basenów bez zezwolenia ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia.

3. Zasady korzystania z pływalni przez grupy:















opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest zobowiązany zgłosić wejście grupy
i uzgodnić z ratownikiem pełniącym dyżur miejsce, w jakiej części obiektu będą
prowadzone zajęcia,
wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie,
prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po
zajęciach,
liczebność grupy przypadająca na jedna osobę prowadzącą – 15 osób,
grupy
korzystające
z
zajęć
zorganizowanych
(nauk
pływania)
upoważnione są do wejścia do przebieralni na 10 min. przed rozpoczęciem
zajęć,
prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem
zajęć i wejść razem z grupą; grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie
wpuszczana na pływalnię,
prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób
przebywających na pływalni oraz za właściwe zachowanie się grupy (na pływalni,
w szatniach i wc),
prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za pobranie przed wejściem do szatni
pasków wraz z kluczykami od szafek ubraniowych oraz rozliczenie się z nich po
zakończeniu zajęć,
po zajęciach – jeżeli był używany – należy złożyć w wyznaczonych miejscach
sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, koła i żerdzie ratownicze).

4. W czasie zawodów organizator jest obowiązany przestrzegać przepisów regulaminu.
Jest również odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.
5. W godzinach ogólnodostępnych atrakcje basenowe (zjeżdżalnia, urządzenia do
masażu podwodnego i inne) są uruchamiane w miarę potrzeb i zainteresowania osób
korzystających z pływalni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień – może zakazać dalszego korzystania z obiektu.
2. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie Krytej Pływalni: szkoleniowej
/szkolenia sportowe,
nauki pływania,
kursy ratowników,
płetwonurków/,
rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, korekty wad postawy, handlowej
i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po uprzednim zawarciu
umowy lub określeniu zasad z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Puławach.
3. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz
bezwzględnie podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub ratownika
dyżurnego.
4. Suszenie włosów odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach, znajdujących się
na korytarzach hali sportowej.
5. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych w szatni,
nieoddane do depozytu na przechowanie dyżurnemu pracownikowi szatni
kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
6. Otrzymany przed wejściem do szatni pasek wraz z kluczykiem do szafki ubraniowej
podlega rozliczeniu i zwrotowi dyżurnemu pracownikowi szatni przy jej opuszczaniu.
Za zagubienie bądź zniszczenie paska z kluczykiem obowiązuje ustalona kara
pieniężna w wysokości 50 zł. Adekwatnie dotyczy to paska z transponderem opłata w
wysokości 100 zł.
7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą
usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na
drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody. Osoby naruszające porządek publiczny lub
przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu
kosztów wstępu lub wynajęcia pływalni.
9. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni
obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
10. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu Zarządzający
Obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
11. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pływalni należy zgłaszać do kierownictwa
obiektu.

RODO I MONITORING
Obowiązują zapisy klauzuli informacyjnej „Monitoring wizyjny” która jest dostępna na
stronie internetowej https://www.mosir.pulawy.pl/w zakładce "Bezpieczeństwo"
(https://www.mosir.pulawy.pl/pl/bezpieczenstwo) oraz na tablicy ogłoszeń Hali Sportowej.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI
W PUŁAWACH

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w
sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 z 7.06.1997 r. z późn. zmian.)

