
REGULAMIN PŁYWALNI 

W MIEJSKIM  OŚRODKU SPORTU I REKREACJI  

W RADLINIE 

1. Pływalnia jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie 

2. Pływalnia jest czynna codziennie – wejścia wg. aktualnie obowiązującego grafiku 

3. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni i 

do jego bezwzględnego przestrzegania 

4. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia pływalni lub 

określonych obszarów. 

5. Rejestracja wejścia jest jednoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem 

i do jego bezwzględnego przestrzegania. 

6. Z pływalni mogą korzystać: 

- grupy zorganizowane – pod opieką osoby prowadzącej zajęcia i posiadającej stosowne 

uprawnienia 

- indywidualne 

7. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających 

- z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry, z opatrunkami 

-chore na górne drogi oddechowe (kaszel, katar itp.) 

- uczulone na środki odkażające 

- z chorobami skóry (grzybica, liszaje itp.) 

- których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia 

- których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm 

8. Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod stałą 

opieką i nadzorem osób pełnoletnich 

9. Dzieci do lat 3 i osoby korzystające z/lub wymagające pieluch obowiązują specjalne 

pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli. 

10. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni w wyznaczonej strefie obowiązuje 

zmiana obuwia na obuwie specjalne (np. klapki) 

11. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są wchodzić na halę basenu boso lub obuwiu 

specjalnym (np. klapki): kobiety w stroju kąpielowym, mężczyźni w spodenkach 

kąpielowych ściśle przylegających do ciała bez kieszeni. 

12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się środkami myjącymi pod 

natryskiem oraz zdezynfekowanie stóp w miejscu do tego przeznaczonym. 

13. Po każdorazowym wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem. 

14. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania 

poszczególnych urządzeń w obiekcie – przed skorzystaniem tych urządzeń  - oraz do ich 

przestrzegania. 

15. Ogólna liczba osób przebywających w niecce basenu nie może przekroczyć 20 osób. 

16. Ratownicy ubrani są w koszulki z napisem „Ratownik” 

17. Przebywanie na hali z niecką basenu może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika. 

18. Na wyraźny sygnał dźwiękowy (gwizdek) lub słowny należy bezwzględnie dostosować się 

do poleceń ratownika. 

19. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są 

do podporządkowania się ich nakazom. 

20. Wszelkie urazy, wypadki zaistniałe na terenie pływalni należy niezwłocznie zgłosić 

ratownikowi lub obsłudze pływalni. 

21. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w 

szatni pobierana będzie opłata w kwocie 50,00 zł 



22. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób tam przebywających, a w szczególności nie wolno: 

- biegać po obrzeżach basenu, skakać do wody (wyjątkiem są zawody sportowe i zajęcia 

sekcji sportowych) 

- wykonywać ćwiczeń bezdechowych bez nadzoru ratownika, palić papierosów, 

konsumpcji napoi alkoholowych oraz jeść na terenie hali z niecką, szatniach i widowni. 

- niszczyć urządzeń i sprzęt pływalni, zaśmiecać teren pływalni 

- hałasować 

- wprowadzać  psów, kotów i innych zwierząt 

- wnosić sprzęt muzyczny i grający 

- wnosić i używać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer w szatniach 

na hali z niecką basenu 

- używać przedmiotów i sprzętu z elementami szklanymi np. okularów , szamponów i 

kosmetyków w szklanych opakowaniach, a także ostrych narzędzi i innych 

niebezpiecznych przedmiotów 

- wpychania do wody innych uczestników 

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów i zanieczyszczania wody  (np. guma do 

żucia) 

23. Teren pływalni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do 

pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do 

regulaminu pływalni oraz instrukcji. Materiał z monitoringu w razie potrzeby udostępniany jest 

wyłącznie policji.  

24. Dyrekcja pływalni zastrzega możliwość kontroli przebiegu i formy wszystkich zajęć i w 

razie stwierdzenia uchybień lub nieprzestrzegania regulaminu zakazać kontynuowania 

zajęć. 

25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i rozbieralni dyrekcja pływalni i obsługa 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu pływalni nie zależnie od ewentualnego  skierowania sprawy na drogę sądową. 

27. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 

28. O rzeczach zaginionych na terenie pływalni należy zawiadomić obsługę pływalni. Rzeczy 

znalezione należy przekazać obsłudze pływalni.    

29. Skargi i wnioski należy składać dyrektorowi MOSiR 

30. Z pływalni mogą korzystać jedynie te osoby, u których w wyniku badań lekarskich nie 

stwierdzono przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni 

Dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane 

nieprzestrzeganiem regulaminu pływalni, instrukcji oraz poleceń personelu. 

Dyrektor MOSiR 


