Regulamin obiektu – Pływalnia przy ul. Szczecińskiej 99

1.

Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym czynnym od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6 00 do 2130.

2.

Korzystanie z pływalni odbywa się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie według ustalonego rozkładu
zajęć. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób odbywających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod
nadzorem i kierunkiem instruktora lub trenera.

3.

Dzieci do lat 13 przebywają oraz korzystają z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

4.

Dzieci do lat 3 korzystające z pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchy przeznaczone
do kąpieli.

5.

Grupa zorganizowana na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą
zajęcia.

6.

Zajęcia w grupie zorganizowanej na pływalni odbywają się w obecności instruktora lub trenera i ratownika,
którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia, natomiast pozostałe zajęcia w obecności ratownika.

7.

Liczba pływających osób nie może przekroczyć 48 osób na dużej niecce (8 osób/ tor) i 16 osób lub 10 par
(pełnoletni opiekun z dzieckiem do 6 roku życia) w grupie zorganizowanej na małej niecce.

8.

Grupy i osoby korzystające z pływalni mają prawo do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć, przy czym każdy uczestnik może korzystać z szatni tylko na czas trwania zajęć.

9.

Osoby indywidualne mogą korzystać z własnego sprzętu służącego do pływania tylko za zgodą ratownika
pełniącego dyżur.

10. Prowadzący zajęcia:
a)

zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Grupa bez prowadzącego zajęcia
nie będzie wpuszczona na pływalnie.

b) zobowiązany jest do noszenia klapek basenowych oraz stroju sportowego umożliwiającego
natychmiastowe wejście do wody.
c)

zobowiązany jest do wprowadzenia swojej grupy z szatni na pływalnię oraz do jej odprowadzenia
po zakończonych zajęciach.

d) zobowiązany jest dopilnować, aby uczestnicy umyli się pod natryskiem przed rozpoczęciem zajęć
e)

ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy uczestników zajęć i potwierdzić go w raporcie, który znajduje
się u ratowników.

f)

ma obowiązek zgłosić niezwłocznie ratownikowi każdy wypadek, który wydarzył się na jego zajęciach.

11. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
12. Wstęp na pływalnię jest dozwolony tylko za okazaniem karty wstępu lub biletu, które należy zachować
do wtórnej kontroli i okazać na wezwanie kierownictwa SOSiR lub osoby upoważnionej do kontroli.
13. Działalność gospodarcza na terenie SOSiR, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania możliwe
jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po zawarciu stosownej umowy.
14. Szafki w szatni posiadają zamki zamykane na kluczyk. Osoby indywidualne korzystające z szatni mogą
poprosić
o kluczyk do szafki i pozostawić w niej swoje rzeczy.
15. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia paska z kluczykiem klient zobowiązany jest wpłacić do kasy pływalni
równowartość zakupu nowego kompletu zamka wraz z paskiem w kwocie 50,00 zł.
16. Wejście na trybuny podczas zajęć szkolnych (w ramach lekcji wychowania fizycznego) jest niedozwolone.
17. Przed wejściem na trybuny podczas imprez sportowych obowiązkowo należy nałożyć na obuwie ochraniacze.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 59 844 75 31, fax. 59 843 74 17
e-mail: sosir@sosir.slupsk.pl, www.sosir.slupsk.pl

Regulamin obiektu – Pływalnia przy ul. Szczecińskiej 99
18. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi
oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie
będą wpuszczane na pływalnię.
19. Skakanie do basenu pływackiego może odbywać się tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych,
za zgodą ratownika pełniącego dyżur.
20. Każda osoba korzystająca z pływalni ma obowiązek umycia się pod natryskiem przed wejściem do wody.
21. W czasie kąpieli każdy obowiązkowo powinien mieć założony na głowę czepek kąpielowy oraz całkowicie
schowane włosy oraz strój jedno lub dwuczęściowy (kobiety) i kąpielówki lub spodenki przylegające do ciała
(mężczyźni).
22. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju
podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia i ratownika.
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23. Korzystającym z pływalni zabrania się:
a)

skoków z rozpędu do wody,

b) biegać po plaży (chodnikach) wokół niecki i wpychania do wody innych użytkowników,
c)

palić papierosów oraz zażywać środki odurzające,

d) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych,
e)

spożywać posiłków na terenie otaczającym nieckę pływalni,

f)

hałasować,

g) wprowadzać psy lub inne zwierzęta.
24. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia,
a w pozostałych pomieszczeniach obiektu za zachowanie grupy zorganizowanej odpowiedzialny jest opiekun
grupy. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
25. Przedmioty wartościowe, tj. w szczególności pieniądze (powyżej 200 zł), papiery wartościowe, telefony
komórkowe, komputery i inne urządzenia przenośne oraz inne cenne przedmioty, w tym w szczególności
kosztowności i biżuteria oraz przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, powinny zostać oddane na
przechowanie do depozytu znajdującego się w recepcji pływalni. Pozostawienie przedmiotów wskazanych
powyżej w depozycie jest wolne od jakichkolwiek opłat. SOSIR może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko
wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu depozytu
mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
26. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do umieszczania i przechowywania wszystkich swoich rzeczy
w wyznaczonych szafkach w strefie szatni, prawidłowego zamykania tych szafek i sprawdzania
czy pozostawiają je zamknięte, z zastrzeżeniem, iż przedmioty wartościowe powinny być oddane do depozytu
recepcji na terenie pływalni, zgodnie z postanowieniami pkt 25 powyżej. SOSIR nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy pozostawione w strefie szatni poza szafką oraz za rzeczy pozostawione w szafce nieprawidłowo
zamkniętej przez użytkownika.
27. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni
bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.
29. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom
i poleceniom.
30. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
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31. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu.
32. Obowiązki Zarządcy Pływalni pełni Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 59 844-75-31.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 59 844 75 31, fax. 59 843 74 17
e-mail: sosir@sosir.slupsk.pl, www.sosir.slupsk.pl

