REGULAMIN
obowiązujący na terenie pływalni krytej
Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu
1.

Każda osoba przed wejściem na teren pływalni zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem.

2.

Wstęp na pływalnię dozwolony tylko i wyłącznie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w okienku kasowym.

3.

Na pływalni może przebywać w jednym czasie nie więcej niż 70 osób.

4.

Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na:
- choroby skóry: grzybicę, brodawicę, rumień, różę, itp.;
- otwarte skaleczenia;
- choroby zakaźne;
- trudno gojące się rany;
- braki higieny osobistej;
- częste iniekcje dożylne na kończynach;
- trudności w oddychaniu;
- zaburzenia równowagi;
- spożycie alkoholu lub środków odurzających;

5.

Osoby zachowujące się agresywnie będą usuwane z terenu pływalni.

6.

Na terenie pływalni zabrania się:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

7.

8.

biegania wokół niecek basenowych,
wpychania do wody inne osoby,
skakania do wody w miejscach niedozwolonych,
spożywania artykułów żywnościowych i alkoholowych,
palenia tytoniu,
wprowadzania zwierząt,
wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

Osoby korzystające z pływalni zobowiązuje się do:
a) pobrania w kasie paska z elektronicznym czytnikiem wraz z kluczem do szafki (za zgubienie paska
z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 50 zł)
b) zmiany obuwia w holu wejściowym obiektu na obuwie zamienne (zalecane klapki),
c) przebrania się w czysty strój kąpielowy (dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki
przylegające do ciała wg wzoru jak niżej) i pozostawienia odzieży w szafce.
d) umycia całego ciała pod natryskiem oraz odkażenia stóp w brodziku przed wejściem do wody (także po
skorzystaniu z WC);
e) zachowania czystości i porządku na hali basenowej, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach
pływalni
Osoby nie stosujące się do zaleceń zwartych w punkcie 7 niniejszego regulaminu bedą usuwane z terenu
pływalni przez pracownika obsługi obiektu.

9.

Zajęcia nauki pływania odbywają się tylko pod nadzorem instruktora i zgodnie z harmonogramem
wykorzystania pływalni.

10.

Grupy zorganizowane na teren pływalni wprowadza instruktor, który sprawdza przed i po zajęciach ich
stan ilościowy.

11.

Przebywanie na basenie może odbywać się tylko i wyłącznie w obecności dyżurującego ratownika.

12.

Za bezpieczeństwo i zachowanie się grup odpowiada instruktor, za osoby indywidualne odpowiada
ratownik.

13.

Ratownicy pełniący dyżur na basenie, sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu
Krytej Pływalni. Wszelkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się
jego
nakazom.

14.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na basenie tylko pod opieką osób pełnoletnich, a młodzież do 13 lat pod
opieką dorosłych. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby do lat 13, odpowiadają za ich
bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

15.

Na sygnał dźwiękowy wszyscy muszą opuścić nieckę basenu.

16.

Kierownictwo pływalni ma uprawnienia kontroli prowadzonych zajęć, w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego ich prowadzenia.

17.

Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek form nauki pływania bez zezwolenia kierownictwa pływalni.

18.

Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie odpowiada.

19.

Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń
ratownika.

20.

Nie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w przypadku
naruszenia przez osoby przebywające na terenie pływalni.

21.

Dyrekcja nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

22.

Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie krytej pływalni.
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