
Załącznik  

do uchwały Nr XXI/11/2012 

Rady Gminy Nieporęt 

z dnia 21 lutego 2012 r.                                                                                                                          

w sprawie zasad i trybu  korzystania                        

z gminnej pływalni sportowej  

w Stanisławowie Pierwszym 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ PŁYWALNI SPORTOWEJ                     

W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM 
 

Część ogólna  

 

§ 1. 

 

1. Pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt, zwany 

dalej „Ośrodkiem”. 

2. Pływalnia jest czynna:   

1) od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00; 

2) w soboty, niedziele i swięta w godzinach 8:00 – 22:00; 

z zastrzeżeniem, że ostatni klienci opuszczają płytę basenową najpóżniej o godzinie 21:45. 

Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych, takich jak zawody 

sportowe, święta, przerwa techniczna, awaria itp., o czym informuje się klientów na stronie 

internetowej www.osir.nieporet.pl oraz poprzez ogłoszenia zamieszczone w recepcji Ośrodka. 

3. Z pływalni mogą korzystać osoby:  

1) uczące się pływać - pod opieką prowadzącego zajęcia; 

2) umiejące pływać - w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. 

4. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem                           

i  instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na 

terenie hali basenowej. 

5. Osoby korzystające z pływalni rozliczane są według wskazań elektronicznego systemu wejść                      

i wyjść. 

1) przy zakupie biletu na pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny z   

kluczem do szafki (na rękę),  na podstawie którego elektroniczny system wejść i wyjść rozliczy  

koszt pobytu klienta; 

2) czas pobytu na pływalni ustalany jest przez klienta samodzielnie i liczony od momentu pobrania i 

rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy pływalni.  

6. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające dobre obyczaje, w tym używające 

wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, osoby nie 

stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń pracowników, mogą zostać 

usunięte z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.  

7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

1) wchodzenia na teren pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i środków 

odurzających;  

2) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;  

3) niszczenia urządzeń i wyposażenia pływalni; 

4) zanieczyszczania wody; 

5) zaśmiecania terenu obiektu; 

6) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych; 



7) wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych; 

8) wprowadzania i przebywania zwierząt; 

9) wstępu osób z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry; 

10) wstępu osób nie posiadających właściwego stroju kąpielowego. 

8. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet 

abonamentowy zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

9. Dopłata za pobyt w strefie basenu powyżej wykupionego czasu, naliczana jest według cennika           

w oparciu o rzeczywisty czas, z dokładnością co do minuty.  

10. Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać na podstawie przedłożonych 

paragonów w terminie 7 dni od wykonania usługi. 

11. Rozliczenie pobytu na hali basenowej odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik usług. 

12. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt.  

13. Wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania do użytku 

komercyjnego bez uprzedniego uzyskania zgody dyrektora Ośrodka.  

14. Umieszczenie reklam, ogłoszeń, oraz prowadzenie akcji promocyjnych możliwe jest tylko po 

uzyskaniu zgody dyrektora Ośrodka.  

15. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy pływalni mogą zgłaszać dyrektorowi Ośrodka                      

w godzinach ustalonych przez dyrektora Ośrodka.  

16. Wszystkie osoby korzystające z krytej pływalni zobowiązane są do podporządkowania się 

poleceniom ratowników i dyrektora Ośrodka.  

17. Na polecenie ratownika lub sygnał dźwiękowy osoby przebywające w niecce basenowej 

powinny natychmiast wyjść z wody. 

18. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym Regulaminie będą 

usuwane z terenu Pływalni bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie               

od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu. 

19. Osoby odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody a także za zniszczenie lub uszkodzenie mienia 

ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za te szkody. 

20. Osoby, które zauważą usterki urządzeń, bądź inne nieprawidłowości związane                                        

z nieprzestrzeganiem Regulaminu powinny niezwłocznie poinformować o powyższym ratownika 

lub kierownictwo Ośrodka.  

21. Osoby zamierzające prowadzić naukę lub doskonalenie pływania z wykorzystaniem obiektu 

pływalni (najem torów lub karnet instruktorski) zobowiązane są do wykazania posiadania 

kwalifikacji instruktorskich oraz ustalenia terminów i warunków prowadzenia zajęć. 

22. Znalezione przez personel pływali rzeczy pozostawione lub zgubione przez klientów udostępnia 

się do odbioru w recepcji obiektu. Okres przechowywania rzeczy pozostawionych lub zagubionych 

wynosi 14 dni od daty znalezienia. 

 

 

Część szczegółowa  

 

§ 2. 

1. Zasady korzystania z hali basenowej:  

1) Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych  

urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w tym z ustalonymi nim - 

regulaminami  użytkowania atrakcji w hali basenowej (zob. Regulamin: basenu sportowego, 

basenu  rekreacyjnego, jacuzzi, zjeżdżalni, sauny itp.) oraz bezwzględnie stosować się do nich   

w czasie  pobytu. 

2) Dzieci do lat 8 mogą przebywać na hali basenowej oraz kąpać się pod opieką osób dorosłych 

posiadających wykupiony bilet wstępu.    

3) Osoby niepełnosprawne wymagające opieki powinny przebywać na pływalni wraz z osobą  



towarzyszącą, którą również obowiązuje wykupienie biletu. Osoby poruszające się na wózkach  

inwalidzkich są zobowiązane do wymiany wózka. Na hali basenowej jest możliwość  

skorzystania z czystego wózka oraz krzesełka hydraulicznego w wodzie. 

4) Wchodzący na halę basenową zobowiązani są do korzystania z szatni, w której należy 

pozostawić okrycie wierzchnie oraz zmienić obuwie na klapki basenowe. 

5) Wstęp do szatni damskiej, męskiej oraz na płytę basenu odbywa się poprzez przejście przez 

bramkę systemu obsługującego pływalnię przy użyciu paska pobranego w kasie, szatnia dla osób 

niepełnosprawnych jest koedukacyjna i mogą z niej korzystać także opiekunowie osób 

niepełnosprawnych. Aby skorzystać z szatni dla niepełnosprawnych należy poinformować o tym, 

przed wykupieniem biletu, obsługę kasy, która wyda kluczyk do szafki.  

6) Przed wyjściem z szatni na płytę pływalni, każdy klient zobowiązany jest do umycia całego  ciała 

pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz zdezynfekowania stóp. 

7) Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy i spiete długie włosy, zabroniona jest kąpiel w 

bieliźnie i w długich szortach z kieszeniami, dzieci noszące pieluchy moga korzystać z pływalni 

wyłącznie w specjalnych pieluchach przeznaczonych do kąpieli.  

7
1
) Osoby nie spełniające wymagań określonych w pkt 7 moga zostać zobowiązane przez personel 

Ośrodka do opuszczenia hali basenowej bez prawa żądania zwrotu należności za wstęp. 

8) Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdującej 

się przy stanowisku, oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej. 

9) Na terenie płyty hali basenowej zabrania się: 

   a)  biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych  zachowań  

zagrażających bezpieczeństwu,  

   b) używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów w szklanych butelkach, 

   c) pływania w szkłach kontaktowych oraz okularach korekcyjnych, 

   d) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, spinek do włosów, bransoletek i innej 

biżuterii), 

   e) przebywania na płycie basenu w ubraniu innym niż strój kąpielowy, 

   f) spożywania artykułów żywnościowych na terenie przebieralni oraz w niecce pływalni, 

   g) wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków z tym zastrzeżeniem, że  skoki są 

dozwolone na basenie sportowym tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem  

instruktora lub za zgodą ratownika pełniącego dyżur, 

   h) nurkowania ze sprzętem specjalistycznym, z wyłączeniem kursów nurkowania na wynajetym 

torze, 

   i) zanieczyszczania wody basenowej, 

   j) hałasowania. 

10) Zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejących pływać. 

11) Do dyspozycji klientów jest sprzęt pływacki (deski, pływaki itp.). Po skończonym pobycie    

należy odłożyć pobrany sprzęt na miejsce. 

12 Zajęcia grupowe na hali basenowej odbywają się  wyłącznie w obecności  instruktorów pływania 

oraz ratowników, zgodnie z rozkładem zajęć ustalonych przez kierownictwo Ośrodka. 

13) Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na następujących zasadach:  

a) grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą 

zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć, 

b) zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników, 

c) opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem  

zmiany ratowników celem ustalenia zasad kąpieli, 

d) uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia równocześnie i przy wyjściu z szatni   

czekają na swojego instruktora, 

e) instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po 

zajęciach, 

f) za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący zajęcia a w  



pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest  

opiekun grupy, 

g) opiekun grupy, któremu powierzono paski z elektronicznym czytnikiem zobowiązany jest do   

ich oddania w tej samej ilości, którą pobrał, 

h) po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić płytę hali basenowej, 

i) prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki                         

w wyznaczonym miejscu. 

14) Wszelkie skaleczenia, urazy, oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy  niezwłocznie 

zgłaszać ratownikowi pełniącemu dyżur. 

15) Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania 

odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren  obiektu w wyznaczonych szafkach      

w szatniach i zamykania tych szafek. 

               Ośrodek nie prowadzi depozytu rzeczy oraz nie ponosi odpowiedzialności z przedmioty, w 

tym  przedmioty wartościowe pozostawione na terenie pływalni. 

16) Osoby przebywające na terenie hali basenowej i naruszające  dobre obyczaje, w tym używające 

wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu lub do 

zaleceń ratowników lub pracowników Ośrodka mogą zostać zobowiązane do opuszczenia hali 

basenowej bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. 

 
2. Regulamin korzystania z basenu sportowego:  

1) Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach (wzdłuż basenu). 

2) Obowiązuje zakaz siadania na linach oddzielających tory. 

3) Należy stosować się do rezerwacji poszczególnych torów wg ustalonego grafiku. 

4) Sprzęt pływacki (deski, pływaki, itp.) należy odkładać na właściwe miejsce. 

5) Dopuszcza się przebywanie dzieci w rękawkach do pływania na skrajnych torach basenu pod 

opieką osoby dorosłej lub instruktora. 

6) Tory basenu mogą być czasowo wynajmowane na prowadzenie indywidualnej nauki pływania. 

6
1
) Instruktorzy nauki pływania moga korzystać z plaż basenu tylko w przypadku wynajecia toru 

basenu, w pozostałych wypadkach instruktorzy pływania moga prowadzić naukę pływania 

wyłącznie w wodzie. 

 

3. Regulamin korzystania z basenu rekreacyjnego:  

1) Obowiązuje zakaz zasłaniania oraz dotykania urządzeń zasysających znajdujących się na  

ścianach oraz dnie basenu. 

2) Wejście do basenu rekreacyjnego dozwolone jest wyłącznie po schodkach oraz po  drabinkach.  

 

4. Regulamin korzystania z jacuzzi:  

1) Dzieci do lat 8 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

2) Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut. 

3) Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej. 

4) Osoby z nadciśnieniem i osoby wrażliwe na zmianę temperatur nie powinny bezpośrednio po 

korzystaniu z jacuzzi wchodzić do basenu sportowego. 

 

5. Regulamin korzystania ze zjeżdżalni:                                                                                                                                                                 

1) Zjeżdżalnia udostępniana jest do korzystania w godzinach otwarcia pływalni, o uruchomieniu 

zjeżdżalni decyduje ratownik przy uwzglednieniu obłożenia basenu rekreacyjnego, zjeżdżalnia 

nie funkcjonuje, gdy temperatura zewnętrzna powietrza wynosi – 5
0
 C. 

2) Dzieci do lat 8 moga korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich 

opiekunów, zakazuje się zjazdów ze zjeżdżalni w parach..  

3) Uznaje się, że każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni zapoznała się z niniejszym Regulaminem 

oraz jest zobowiązana do jego przestrzegania. 



4) Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

5) Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać. 

6) Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika. 

7) Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,  

zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp. 

8) Na schodach obwiązuje ruch prawostronny. 

9) Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 

10) Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do  

rury zjazdowej, której wskazania oznaczają: 

a) kolor zielony - zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej, 

b) kolor czerwony - zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej. 

11) Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na 

sucho jest wzbroniony. 

12) Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób  

korzystających ze zjeżdżalni i pływalni, a w szczególności: 

a) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i  

zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób, 

a)b) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym, 

b)c) wpychania osób do rury zjazdowej, 

c)d) wykonywania ślizgu parami lub w grupie, 

d)e) zjazdu z dziećmi trzymanymi na brzuchu, 

e)f) wnoszenia do rynny przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowo

 dować uszkodzenia ciała lub powierzchni ślizgowej rynny, 

f)g) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu, 

g)h) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej, 

h)i) wchodzenia pod prąd do rury zjazdowej od strony elementu końcowego. 

13) Zjazd odbywa się pojedynczo. Dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są: pozycja leżąca na 

plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż 

tułowia oraz siedząca z nogami skierowanymi w kierunku jazdy. Inne pozycje zjazdowe są 

zabronione (patrz tablica informacyjna). 

14) Po zakończeniu zjazdu należy bezzwłocznie opuścić lądowisko. 

15) Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy. Wszystkie osoby 

korzystające, ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

16) Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych w wyniku 

korzystania ze zjeżdżalni. 

17) Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 

usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni. 

18)  Wszelkie skargi wnioski należy zgłaszać ratownikowi lub dyrektorowi Ośrodka.  

 

6. Regulamin korzystania z sauny suchej:   

1) Sauna sucha jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego  

oraz niniejszego regulaminu 

2) Przed korzystaniem z sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wytrzeć do sucha. 

3) Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Można to  

robić w 2 lub 3 cyklach. 

4) W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej na własnym ręczniku. 

5) Jeden cykl trwa max do 25 minut, tzn. 8 - 12 minut pobyt w gorącym pomieszczeniu  sauny, a  

następnie  8 -12 minut ochładzanie ciała. 

6) Ochładzanie organizmu pod prysznicem zaczynamy od polewania zimną  woda całego ciała od 

stóp w kierunku serca, a następnie ochładzamy kark oraz głowę. 

7) Po schłodzeniu ciała  należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilku minut. 



8) Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła. 

9) W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg. 

10) W czasie korzystania z sauny trzeba posiadać własny ręcznik. 

11) Zakazuje się wnoszenia do sauny różnych przedmiotów. 

12) Osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z sauny pod opieką dorosłych. 

13) Zabrania się korzystania z sauny osobom: 

     a) z nadciśnieniem tętniczym, 

     b) z chorobą  serca, 

     c) z chorobą wieńcową, 

d)z wyraźnymi  przeciwwskazaniami lekarskimi.  


