
REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ 

 

1. Pływalnia Kryta jest obiektem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli 
przy ul. Pszczyńskiej 9. 

2. Pływalnia Kryta jest czynna: w dni robocze od 7.00 – 22.00, w soboty od 8.00 do 22.00, 
niedziele i święta od 9.00 – 22.00. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Pływalni Krytej 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. 

4. Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń rekreacyjnych lub sportowych 
wchodzących w skład Pływalni Krytej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz 
Regulaminami poszczególnych atrakcji wodnych i stosować się do nich w czasie pobytu na 
terenie Pływalni Krytej. 

5. Z pływalni może korzystać jednocześnie maksymalnie 100 osób:  
a) grupowo – tj. osoby uczące się pływać, kąpiące się lub trenujące pod opieką trenera, 

instruktora pływania lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,  
b) indywidualnie. 

6. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji torów pływackich 
na basenie sportowym oraz basenu rekreacyjnego na własny użytek zgodnie                          
z harmonogramem rezerwacji basenów. 

7. Z pływalni nie wolno korzystać osobom:  
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,  
b) z chorobami skóry,  
c) z chorobami układu wydalania,  
d) uczulonym na środki odkażające.  

8. Po spożyciu posiłku należy powstrzymać się przez 30 minut od korzystania z atrakcji 
wodnych.  

9. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej 
Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na 
pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń 
znajdujących się w obrębie strefy basenowej i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi przy 
wyjściu w kasie pływalni. 

10. Korzystanie z  transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania 
wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
na terenie obiektu. 

11. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu 
uiszczone opłaty nie są zwracane. 

12. Użytkownicy będą wpuszczani na halę basenową do godziny 21.00. Halę basenową należy 
opuścić do godziny 22.00. 

13. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, 
toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren pływalni w wyznaczonych szafkach                  
i zamykania tych szafek.  

14. Bezwzględnie zakazane jest wnoszenie i przechowywanie na terenie pływalni przedmiotów 
lub substancji zakazanych, niebezpiecznych oraz utrudniających korzystanie z pływalni  
innym użytkownikom.  



15. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni 
mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.  

16. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący 
zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest 
kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających                                        
z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.  

17. Usługi rekreacyjno-ruchowe na terenie obiektu krytej pływalni mogą prowadzić podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą  za zgodą Kierownika GOSiR. Podmioty te obowiązuje 
również Regulamin dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług 
rekreacyjno-ruchowych. 

18. Organizator pobytu grupy zorganizowanej na terenie basenu oraz jej opiekun ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.  

19. Zajęcia na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć w grupach 
nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia i posiadającą odpowiednie 
uprawnienia.  

20. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w stroju ćwiczebnym i  w klapkach 
basenowych. 

21. Uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego obowiązkowo pływają w czepkach 
pływackich. 

22. Czepek pływacki nie obowiązuje w czasie kąpieli ogólnej.  
23. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia mają 

obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.  
24. Opiekun grupy po wejściu do hali basenowej zobowiązany jest skontaktować się                      

z ratownikiem celem ustalenia zasad pobytu i nadzoru nad podopiecznymi.  
25. Spóźnieni uczestnicy grupy nie będą wpuszczani na zajęcia.  
26. Osobom nieuczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na terenie hali basenowej 

jest dozwolone w ustalonych dniach i godzinach.  
27. 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.  
28. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku i czystości oraz bezwzględne  

podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.  
29. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach 

sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).  
30. Dzieci  do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni i kąpać się wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 
31. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać. 
32. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni wykupują bilet ulgowy. Opiekunowi osoby 

niepełnosprawnej przysługuje darmowe wejście. 
33. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.  
34. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz obowiązuje 

ściągnięcie obuwia i wejście na halę basenową w obuwiu basenowym lub boso. Dzieci do     
3 roku życia obowiązkowo muszą stosować pielucho – majtki przeznaczone do kąpieli.  

35. Wchodząc na halę basenową, należy bezwzględnie zdezynfekować stopy i klapki w 
brodzikach z wodą. 

36. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.  



37. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej, należy bezwzględnie umyć ciało 
przed ponownym wejściem do wody.  

38. Osoby, które nie potrafią pływać powinny korzystać wyłącznie z basenu rekreacyjnego.  
39. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.     
40. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie 

zgłaszać ratownikowi pełniącemu dyżur. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie 
sporządzony protokół powypadkowy. 

41. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest ciągły gwizdek i komunikat słowny 
ratownika. Po usłyszeniu sygnału, należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia 
ratowników lub personelu. 

42. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
osób tam przebywających, a w szczególności:  
a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej 

oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej , 
b) biegać po obejściach otaczających nieckę pływalni,  
c) wpychać i wrzucać do wody innych użytkowników, a także wszelkie przedmioty  

nieprzeznaczone do użytku w wodzie,  
d) wszczynać fałszywych alarmów, jak też celowego wzbudzania poczucia zagrożenia lub 

paniki wśród użytkowników basenu,  
e) palić papierosów,  
f) sprzedawać, podawać, wnosić i spożywać napoje alkoholowe i/lub zażywać środki 

odurzające lub psychotropowe,  
g) jeść na terenie hali basenowej,  
h) żuć gumy w czasie pływania, 
i) hałasować, używać: instrumentów muzycznych, urządzeń odtwarzających dźwięki itp.  
j) wprowadzać psy lub inne zwierzęta,  
k) wnosić na halę basenową ostre narzędzia oraz inne przedmioty niebezpieczne, 
l) używać sprzętu lub kosmetyków z elementami szklanymi,  
m) kąpać się w szkłach kontaktowych bez nałożonych okularków ochronnych,  
n) skakać do wody z innych miejsc niż dozwolone i bez zgody ratowników,  
o) używać sprzętu ratowniczego do innych celów, niż jest przeznaczony,  
p) niszczyć wyposażenie, znaki informacyjne, zieleń i elementy wystroju wnętrza pływalni,  
q) zanieczyszczać wodę,  
r) używać jakichkolwiek środków chemicznych, w tym szamponów i mydła poza strefą 

pryszniców,  
s) załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,  
t) pozostawiać dzieci bez opieki,  
u) przebywać w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, a w szczególności w miejscach, 

w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie 
pływalni.  

43. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie 
suchej obiektu. 

44. Korzystanie na terenie niecki basenowej z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać 
się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika. 



45. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów Regulaminu oraz 
odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.  

46. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się zgodnie z Regulaminem zjeżdżalni 
umieszczonym przed wejściem na schody zjeżdżalni.  

47. Korzystanie ze zjeżdżalni typu „SŁOŃ” reguluje Regulamin umieszczony przy zjeżdżalni.  
48. Korzystanie z jacuzzi może odbywać się zgodnie z Regulaminem jacuzzi umieszczonym na 

ścianie przy jacuzzi.  
49. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby             

o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub 
po konsultacji ze swoim lekarzem). 

50. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika. 
51. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić niecki pływalni.  
52. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. 

przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach i przebraniu się użytkownicy  powinni  niezwłocznie 
opróżnić i opuścić szatnię. Zaleca się 15 minutowy odpoczynek na readaptację w strefie 
nieodpłatnej pływalni*.  

53. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą 
odstępować swoich uprawnień innym osobom. 

54. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego 
klientom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren pływalni, jak i mieniu 
Zarządzającego. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których 
naruszałyby dobra osobiste osób korzystających z pływalni, tj. w toaletach, natryskach, 
przebieralniach.  

55. Klienci korzystający z usług pływalni wyrażają zgodę na:  
a) monitorowanie własnego ich pobytu,  
b)  wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. 

uregulowania opłat za korzystanie z usług pływalni lub zachowania się niezgodnego          
z Regulaminem.  

56. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 
uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.  

57. 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.  

58. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich Rodzice lub 
opiekunowie.  

59. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje 
rzeczy znalezione po identyfikacji ich prze właściciela w okresie do trzech tygodni od daty 
pozostawienia. 

60. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi 
odpowiedzialności.  

61. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 
niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane 
podporządkować się ich nakazom.  



62. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje 
się w kasie Krytej Pływalni.  

                                                             
                                                                                                         Zatwierdził 
                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
                                                                                                w Miedźnej z/s w Woli 
 


