Regulamin ogólny obiektu basenowego
Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.
(numer regulaminu R/23/2019)

PŁYWALNIA
1. Pływalnia jest obiektem przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bibicach ul. Kościuszki 56A, 32-087 Zielonki.
2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami
regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających
w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń
służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
4. Ratownik pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są
podporządkować się jego nakazom.
5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, nagrania
z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku
do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Szkoła gwarantuje,
iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników.
6. Maksymalna ilości osób korzystających wynosi 24 osoby.
7. Ustala się, że podczas zajęć nauki pływania pod opieką jednego prowadzącego
może być maksymalnie 15 uczniów.
8. Zasady zachowania i korzystania z pływalni określa Regulamin zajęć nauki pływania.
9. Korzystający

z

pływalni

pozostawiają

okrycia

wierzchnie

w

szatni

głównej,

za pozostawione tam rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
10. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni. Po zakończeniu
pływania oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje
po opuszczeniu szatni właściwej (basenowej) w szatni głównej.
11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także
po skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik ze środkiem
dezynfekującym.
1

Regulamin ogólny obiektu basenowego
12. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający
wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający zamków błyskawicznych albo innych
wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia
lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów
wyposażenia pływalni:
a) dla kobiet jednoczęściowy, przylegający do ciała;
b) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni;
c) czepek pływacki.
14. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej dzieci bez nadzoru.
15. Zabrania się korzystania z basenu dzieciom do lat 3.
16. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym
na schorzenia, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym
z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele
oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
17. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową: seria kilku trwających ok. 1 sekundy
dźwięków (gwizdkiem) – rozpoczęcie akcji ratunkowej, uczestnicy zajęć zorganizowanych
oraz osoby indywidualne korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody
i pozostać na plaży wokół niecki basenowej w miejscach nieutrudniających prowadzenia
działań ratowników.
18. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników
oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników
lub personel obiektu.
19. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna
liczba osób na jednym torze pływackim nie powinna przekraczać 6 osób.
20. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się
na terenie obiektu nie wolno:
a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby
ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
b) używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą
wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
c) wchodzić do wody w strefie basenu o największej głębokości (1,6m), jeżeli
nie umie się pływać bez zgody ratownika, instruktora,
d) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
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e) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
f) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób
zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
g) wszczynać fałszywych alarmów,
h) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
i) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych (drabinki) bez zgody ratownika , instruktora,
j) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza
sytuacjami wypadkowymi,
k) zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń pływalni oraz hali basenowej,
l) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
m) niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
n) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
o) korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów
komórkowych oraz innego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk,
p) wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
q) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni
i natrysków,
r) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych
oraz

wprowadzać

zwierząt,

pojazdów

(rolek,

rowerów,

desek,

wózków)

oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
s) korzystać z szatni (męskiej lub damskiej) osobom innej płci.
21. Na basenie obowiązują czepki pływackie. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych
odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej
w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający
ich spadnięcie.
22. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku mogą wjechać na teren hali basenowej
po wcześniejszym umyciu korzystając z wózka dostępnego na basenie.
23. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie
w strefie suchej obiektu. Dopuszcza się korzystanie w strefie suchej z własnych suszarek
do włosów na własną odpowiedzialność.
24. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
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25. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje
rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela, w okresie do dwóch tygodni
od daty pozostawienia.
26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu.
27. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne
oraz Dyrekcja Szkoły.
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