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REGULAMIN KĄPIELISKA 

 

Pływalnia kryta jest obiektem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  

Europejskiego Centrum Wodniackiego w Bytomiu, ul. Chorzowska 28 A. 

 

1. Pływalnia kryta jest otwarta od 6,00-22,00. 

2. Z pływalni mogą korzystać: 

✓ grupowo-osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

✓ indywidualnie-osoby umiejące pływać, 

✓ dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu, kąpać się i korzystać z atrakcji 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

3. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których stan wskazuje na spożycie 

alkoholu lub innych środków odurzających oraz osobom, u  których zauważono oznaki: 

choroby skóry, grzybicę, brodawicę , rumień róży itp., otwarte skaleczenia, choroby 

zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę , częste infekcje                         

na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne 

zachowanie, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego i innych 

uczestników pływalni. 

4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną 

osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. 

5. Osobom nie biorącym udziału w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni jest 

dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach. Godzina basenowa trwa 45 minut. 

6. Wstęp na pływalnie może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie 

zawodów – karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego                                           

do wstępu. 

7. Osoby prowadzące indywidualne nauki pływania zobowiązane są uiścić opłatę za bilet 

instruktorski w cenie 12 zł za godzinę basenową (45 min).  

8. Zajęcia na pływalni w grupach, oraz pływanie osób korzystających indywidualnie                       

z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności uprawnionego ratownika wodnego. 

9. Na pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: 

✓ dla kobiet - jedno lub dwuczęściowy, 

✓ dla mężczyzn – kąpielówki przylegające do ciała, 
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✓ czepek obowiązkowy ! 

10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnie tylko w stroju ćwiczebnym                                 

i boso lub w obuwiu zamiennym (klapki, trampki, tenisówki itp.) 

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

12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma 

obowiązek sprawdzić stan liczby ćwiczących przed i po zajęciach. 

13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 

14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest  przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć                  

i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana                        

na pływalnię. 

15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz 

bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub ratownika 

WOPR. 

16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

osób tam przebywających, a w szczególności: 

✓ wchodzić do basenu bez zezwolenia, 

✓ biegać po obejściach i przy basenie, skakać do wody w miejscach do tego                                

nie przeznaczonych, 

✓ wchodzić na trybuny w strojach kąpielowych, 

✓ hałasować, 

✓ wchodzić na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające basen, kwietniki oraz 

urządzenia nie służące do tego celu , 

✓ wpychać do wody innych użytkowników, 

✓ używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony, 

✓ zanieczyszczać wody basenowej, 

✓ niszczyć wyposażenia obiektu, 

✓ spożywać napojów alkoholowych i palić tytoniu, 

✓ wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów, 

✓ wprowadzać psów lub innych zwierząt. 

17. W czasie zawodów organizator jest obowiązany przestrzegać regulaminu oraz 

odpowiedzialny  jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających. 
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18. 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 WOPR. 

19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę 

pływalni. 

20. Członkowie grupy mający uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować 

swoich uprawnień innym osobom. 

21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 

uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni. 

22. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu 

sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory itp.) 

23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 

minut przed rozpoczęciem zajęć i po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie 

opuszczona. 

24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, nie oddane na przechowanie do 

kierownika grupy lub depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności. 

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania w sprawach o wykroczenie. 

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzona szkodę, w wysokości 100 % wartości szkody. 

27. Ratownicy WOPR pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie 

pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom. 

28. Wszelkie skaleczenia oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi 

WOPR. 

29. Europejskie Centrum Wodniackie nie odpowiada za wypadki spowodowane 

nieprzestrzeganiem regulaminu. 

30. Osoby, które nabyły bilet lub kartę wolnego wstępu obowiązane są do zapoznania się                    

z niniejszym regulaminem i przestrzegania wyżej wymienionych punktów. 

31. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.   


