REGULAMIN PŁYWALNI
OBOWIĄZUJĄCY NA KRYTEJ PŁYWALNI POSiR W PRZEMYŚLU
PRZY UL. 22 STYCZNIA 8, 37-700 PRZEMYŚL
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Postanowienia ogólne
1. Kryta Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym, znajdującym się w trwałym zarządzie
POSiR w Przemyślu (zakład budżetowy Gminy Miejskiej Przemyśl).
2. Kryta Pływalnia jest czynna codziennie w godz. 6.45 – 22.00 z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz przerw technologicznych.
3. Z Pływalni jednorazowo może korzystać nie więcej niż 40 osób. W przypadku zajęć
zorganizowanych nie więcej niż 40 osób + 5 opiekunów.
4. Korzystanie z usług Pływalni oznacza jednocześnie akceptację obowiązujących
Regulaminów oraz bezwzględne przestrzeganie zawartych w nich postanowień.
5. Osoby:
•
których stan wskazuje na spożycie alkoholu i środków odurzających,
•
z zewnętrznymi oznakami chorób,
•
stanowiące zagrożenie dla otoczenia,
•
nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa (w tym wszelkich obowiązujących na
Pływalni Regulaminów)
nie będą wpuszczane na Pływalnię.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do zachowania porządku,
czystości i ciszy oraz podporządkowania się poleceniom pracowników Pływalni.
7. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą
usuwane z obiektu bez prawa zwrotu wniesionych opłat.
8. Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym papierosów i e-papierosów),
spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obiekt Pływalni.
10. Osoby mające indywidualne uprawnienia do korzystania z Pływalni nie mogą odstępować
swoich uprawnień innym.
11. Obiekt Pływalni jest monitorowany w sposób ciągły a obraz monitoringu jest utrwalany.
Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – w tym uczestników
zajęć i może służyć jako materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach.
Zasady korzystania z Pływalni
1. Z Pływalni mogą korzystać klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane.
2. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
3. Wchodząc do strefy czystej wszystkie osoby zobowiązane są do zmiany w holu obuwia na
czyste obuwie basenowe (klapki) następnie pozostawienie zmienionego obuwia w szafkach
na monetę zwrotną w holu Pływalni. W obuwiu basenowym (klapki) należy poruszać się w
strefie czystej w szatniach i pod natryskami, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.
4. Opłata za korzystanie z Pływalni pobierana jest z góry za pierwsze 60 minut, według cennika
i nie podlega zwrotowi.
5. Wstęp do strefy czystej odbywa się na podstawie paska z transponderem Elektronicznego
Systemu Obsługi Klienta (ESOK) pobranego w kasie obiektu.
6. Czas korzystania liczy się od pierwszego odczytu na bramce, a kończy się z chwilą
rozliczenia pobytu w kasie Pływalni.
7. Pierwszeństwo do obsługi w kasie Pływalni mają osoby wychodzące i rozliczające swój
pobyt.
8. Wejście do strefy czystej dozwolone jest na 15 minut przed pełną godziną zegarową.
9. W strefie czystej - w szatni damskiej i męskiej mogą przebywać wyłącznie osoby tej samej
płci (nie dotyczy obsługi Pływalni oraz dzieci do lat 8, które na terenie Pływalni mogą
przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej).
10. Korzystanie z hali basenowej dozwolone jest tylko w obecności ratownika dyżurnego.
11. Zajęcia rozpoczynają się o pełnej godzinie zegarowej i trwają 45 min, na sygnał dźwiękowy
ratownika korzystający mają obowiązek opuścić halę basenową.
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W czasie przerwy między zajęciami przebywanie na hali basenowej jest zabronione.
W uzasadnionych wypadkach możliwa jest zmiana godzin wejść za zgodą kierownictwa
Pływalni.
Po opuszczeniu strefy czystej należy zdać pasek z transponderem w kasie oraz uregulować
dopłatę w przypadku przekroczenia czasu pobytu.
Na pływalni obowiązuje:
•
strój:
a) mężczyzna: kąpielówki krótkie lub długie przylegające do ciała bez kieszonek,
pasków i zamków,

b) kobieta: strój jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała bez kieszeni,
pasków i zamków.
czepek zakrywający włosy
obuwie basenowe (klapki)
Osoby wymagające noszenia pieluch, powinny mieć założone jednorazowe pielucho-majtki
przeznaczone do kąpieli.
Każda osoba zobowiązana jest przed wejściem na halę basenu do umycia całego ciała
i dezynfekcji stóp przechodząc przez nogomyjkę.
Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
Korzystający z Pływalni nie mogą bez zgody ratownika korzystać ze sprzętu do nauki
pływania jak deski, makarony itp.
Na hali basenowej obowiązuje zakaz używania wszelkiego rodzaju własnego sprzętu
pomocniczego takiego jak koła, materace, pływaki itp. (małe dzieci – mogą używać pływaki
naramienne zgodnie z przeznaczeniem za zgodą ratownika).
W niecce basenu obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
Każdorazowe wyjście do szatni lub toalety w czasie trwania zajęć musi być zgłoszone
ratownikowi a w przypadku grup zorganizowanych opiekunowi prowadzącemu zajęcia.
Osobom przebywającym na terenie strefy czystej zabrania się:
• wnoszenia ręczników oraz szlafroków kąpielowych na halę basenu,
• biegania i wpychania do wody korzystających z basenu,
• skakania do wody ze słupków startowych i brzegu basenu,
• wchodzenia na ławki pod oknami,
• używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
• spożywania artykułów żywnościowych
• żucia gumy na terenie szatni, przebieralni i hali basenowej,
• wrzucania do wody wszelkich przedmiotów,
• niszczenia wyposażenia,
• zanieczyszczania wody basenowej,
• używania mydła i innych środków chemicznych w hali basenu.
•
•
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W razie niebezpieczeństwa, ratownik dyżurny trzykrotnym sygnałem dzwonka lub gwizdka
może nakazać kąpiącym się opuszczenie niecki basenu.
Osoby postronne mają zakaz przebywania w pomieszczeniu ratowników.
Ratownik w każdym przypadku, a szczególnie w przypadku stwierdzenia stworzenia stanu
zagrożenia bezpieczeństwa podczas zajęć na basenie – upoważniony jest do wydawania
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poleceń określonego zachowania się osób korzystających z basenu, celem zapewnienia
pozostałym bezpieczeństwa.
27. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu
oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zawodów.
28. Szczegóły korzystania z karnetów na Pływalni ujęte zostały w REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z KARNETÓW.
Korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane
1. Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego harmonogramu.
2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób ćwiczących w wodzie pod nadzorem
i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela, opiekuna lub innej uprawnionej osoby.
3. Godziny i czas korzystania grupy z Pływalni reguluje umowa pomiędzy POSiR a podmiotem
prowadzącym zajęcia grupowe.
4. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia
nie może przypadać więcej niż 15 uczestników natomiast w grupach przedszkolnych nie
więcej niż 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów
zależna jest od stanu upośledzenia zdrowia podopiecznych.
5. Obowiązek zapoznania członków grupy zorganizowanej z Regulaminem Pływalni spoczywa
na organizatorze zajęć grupowych.
6. Szczegóły regulaminowe dla grup zorganizowanych ujęte zostały w REGULAMINIE DLA
GRUP ZORGANIZOWANYCH.
Odpowiedzialność
1. Za bezpieczeństwo osób przebywających na hali basenowej odpowiedzialny jest ratownik.
Natomiast za grupy zorganizowane przebywające na Pływalni odpowiedzialność ponosi
prowadzący zajęcia/instruktor lub opiekun grupy oraz dyżurujący ratownik.
2. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach w holu i szafkach
w szatniach oraz na terenie Pływalni.
3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska z transponderem i kluczykiem będzie
pobierana opłata w wysokości 50zł.
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki na obuwie będzie pobierana
opłata w wysokości 90zł.
5. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie
przedmiotów przekazanych do używania odpowiada sprawca szkody, a w przypadku grup
zorganizowanych – podmiot z którym zawarto umowę na korzystanie z Pływalni.
6. POSiR nie odpowiada za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
Regulaminu.
7. Na terenie Pływalni zabronione jest publiczne odtwarzanie utworów muzycznych i słownomuzycznych bez posiadania ważnych licencji, konsekwencje nie posiadania ważnych licencji
ponosi sprawca.
8. Skargi i wnioski należy kierować na piśmie do kierownika Pływalni.
9. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
10. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu
Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
lub postępowania w sprawach o wykroczenie.
Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.posir.pl w holu Pływalni oraz do
wglądu u obsługi Pływalni.
DYREKTOR POSiR

