
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI  

W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH 

1. Pływalnia jest obiektem Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl., ul. Mikołaja 3. 

2. Pływalnia jest czynna codziennie.  

3. Na pływalni odbywają się zajęcia szkolne i treningowe. Pływalnia jest również udostępniania dla osób  

indywidualnych i grup zorganizowanych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem podanym na drzwiach 

wejściowych basenu oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Z pływalni korzystać mogą bezpłatnie osoby indywidualne i grupy zorganizowane w tym:  

a) dzieci od 3 do 7 lat – wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich w wodzie, 

b) od 8 do 12 lat – wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich na widowni, 

c) osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki  tylko z pełnoletnim opiekunem. 

5. Z pływalni może korzystać równocześnie do 40 klientów indywidualnych. 

6. Każdy użytkownik basenu otrzymuje kluczyk do szafki. 

7. Podczas zajęć szkolnych i treningowych o liczbie uczestników decyduje Dyrekcja Szkoły. 

8. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:  

a) których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków 

odurzających, 

b) z zewnętrznymi oznakami choroby skóry, z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do korzystania z pływalni, 

c) których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia, 

d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

9. Osoby z chorobami, między innym: schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, itp., zobowiązane 

są do poinformowania o tym fakcie ratownika przed wejściem na basen. Osoby te korzystają z pływalni ze 

szczególną ostrożnością – po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność. 

10. Osoby indywidualne nie uczestniczące w zajęciach i nie pływające, a przebywające wyłącznie na widowni 

pływalni winny być w odpowiednim obuwiu zamiennym.  

11. Buty należy przebrać w holu głównym i pozostawić w wyznaczonych miejscach. 

12. Na hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego przylegającego do ciała w dowolnym kolorze, 

czepka oraz obuwia przeznaczonego do zajęć na pływalni.  

13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem z użyciem mydła oraz 

przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp. 

14. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju. 

15. Wszyscy użytkownicy muszą się stosować do poleceń pracowników obsługi basenu.  

16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających, a w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 

b) biegać po plaży otaczającej nieckę basenową, 

c) skakać do wody bez zgody i nadzoru ratownika lub trenera, 

d) dzieci nieumiejące pływać, mogą przebywać tylko w strefie dla niepływających ( nie dotyczy zajęć 

szkolnych i treningowych), 

e) na niecce basenu oraz w szatniach obowiązuje zakaz spożywania posiłków, 

f) niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić terenu pływalni, 

g) wprowadzać psów lub innych zwierząt. 

17. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest 

za zapewnianie bezpieczeństwa pływającym. 



18. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący 

zajęcia oraz ratownik, natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni 

odpowiedzialny jest ratownik. 

19. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z obiektu w całości lub 

z jego części. Na zarezerwowane części basenu pozostali klienci nie mają wstępu. 

20. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz umieszczane na stronie 

internetowej szkoły. 

21. Osoby indywidualne oraz grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach 

sprzęt pływacki. 

22. Dla klientów indywidualnych  czas pobytu w wodzie wynosi 45 min. 

23. Na terenie hali basenowej obowiązuje całkowity zakaz uprawiania sportów ekstremalnych, zwłaszcza 

zabronione są wszelkie formy pływania i nurkowania na wstrzymanym oddechu. 

24. Na sygnał dźwiękowy  wszyscy bezwzględnie opuszczają nieckę basenu. 

25. Korzystający z basenu upoważnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć 

oraz do 10 min. po zakończeniu zajęć. 

26. Zabrania się używania w szatniach i pod natryskami kosmetyków w szklanych opakowaniach. 

27. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.  

28. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi 

lub obsłudze pływalni. 

29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. 

30. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. 

31. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania  przepisów niniejszego 

regulaminu. 

32. Na całym obiekcie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.  

33. Korzystanie  z obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.  

34. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych.  

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Sportowych  

                                                                                                                                          Bogusław Szopa 

 

 

Siemianowice Śląskie 01.09.2022 r. 
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