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Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

REGULAMIN PŁYWALNI 
 
Regulamin dla korzystających z pływalni "Wodny Raj".  

1. Pływalnia jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz. 

2. Pływalnia znajduje się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

3. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: 6.30 - 22.00. 

4. Osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz 

obuwia. 

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

7. Na terenie Pływalni zabrania się: 

a) palenia tytoniu i zażywania środków odurzających, 

b) wnoszenia i picia alkoholu, 

c) biegania po hali basenowej, 

d) skoków do wody bez zgody i nadzoru ratownika, 

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

f) posiadania w wodzie przedmiotów z ostrymi elementami (zegarki, biżuteria), 

g) używania przedmiotów z elementami szklanymi, 

h) pozostawiania dzieci do 7 lat bez opieki osób pełnoletnich, 

i) spożywania artykułów żywnościowych poza kawiarenką i strefą wokół niej oraz żucia gumy na hali 

basenowej, w szatniach i na widowni, 

j) wprowadzania zwierząt, 

k) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe 

8. Z Pływalni nie wolno korzystać osobom: 

a) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających, 

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi uniemożliwiającymi korzystanie z basenu, 

c) chorym na choroby górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, itp.), 

d) uczulonym na środki odkażające, 

e) z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.) 

f) z chorobami układu wydalania, 

g) ze świeżymi śladami po skaleczeniach. 
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9. Osoby korzystające z basenów i innych urządzeń kompleksu basenów zobowiązane są przestrzegać 

dodatkowo następujących zasad: 

a) zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie według ustalonego przez zarządzającego Pływalnią 

rozkładu zajęć od poniedziałku do piątku wyłącznie w obecności instruktorów i ratowników. Naukę pływania 

prowadzić mogą niezależnie od ilości uczestników wyłącznie zatrudnieni przez Swarzędzkie Centrum 

Sportu i Rekreacji instruktorzy nauki pływania, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Odstępstwo od 

powyższego wymaga pisemnej zgody Dyrektora Centrum, 

b) grupy zorganizowane nie mogą liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna, który odpowiada 

za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Pływalni, 

c) wszystkie osoby udające się na basen powinny posiadać obuwie plażowe z tworzywa, 

d) obuwie plażowe należy pozostawić w przebieralni i na boso udać się pod prysznice a następnie na halę 

basenu, 

e) przed wejściem na halę basenu wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków 

myjących, 

f) przed wejściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym pod 

specjalnie do tego celu przeznaczonym natryskiem znajdującym się przy wejściu na halę basenową, 

g) na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, 

h) po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem, 

i) dzieci do lat 3 korzystają z basenu tylko w specjalnych pieluchomajtkach, 

j) przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do automatycznych sygnalizatorów 

urządzeń startowych, 

k) w razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody, 

l) wszyscy znajdujący się na terenie Pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących 

dyżur, 

ł) po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny, 

m) w przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni, będzie 

pobierana opłata w wysokości 90 zł. 

10. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów i instrukcji użytkowania urządzeń lub nie 

stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z budynku Pływalni bez prawa 

zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień regulaminu 

przez te same osoby, zarządzający Pływalnią może również pozbawić ich prawa do korzystania z usług 

świadczonych przez Pływalnię i anulować posiadane karnety stałe. 

11. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby przebywającej 
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na terenie Pływalni. Odmowa poddaniu się badaniu trzeźwości jest równoznaczna  

z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu, a przez to naruszającą przepisy 

regulaminów. 

12. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Pływalni mogą być składane pisemnie w Zeszycie skarg  

i wniosków znajdującym się w kasie na I piętrze Pływalni. 

13. Za szkody materialne spowodowane przez korzystającego odpowiedzialność ponosi: 

a) sprawca, jeżeli jest pełnoletni, 

b) rodzice lub opiekunowie, jeżeli szkody wyrządzone zostały przez nieletnich. 

14. Za zniszczenia oraz zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% 

wartości wyposażenia. 

15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty 

wartościowe, dokumenty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu w kasie. 

16. Pływalnia nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w 

wyniku nieprzestrzegania regulaminów, instrukcji obsługi urządzeń i poleceń personelu. 

17. Zasady zachowania się i korzystania: szatni, zjeżdżalni, sauny, kręgielni, Sali ćwiczeń kondycyjnych, przyjęć 

urodzinowo - imieninowych, karnetów i przebywania grup zorganizowanych określają odrębne regulaminy. 

 
 
 


