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REGULAMIN 

BASENU SPORTOWEGO W CZŁUCHOWIE 

 

Basen jest obiektem POWIATOWEJ BURSY SZKOLNEJ W CZŁUCHOWIE 
Czynny  jest codziennie w godzinach 6ºº - 22ºº 

 
 

1. Wszystkie osoby korzystające z Basenu Sportowego i jego urządzeń zobowiązane  
są do zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

2. Z pływalni korzystać mogą indywidualni użytkownicy oraz grupy zorganizowane. 
3. Z pływalni nie mogą korzystać osoby: 

-  których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających, 
-  z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi, 
-  chore na nieżyt górnych dróg oddechowych, 
-  z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

4. Dzieci do lat 7 na teren strefy płatnej mogą wejść jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 
5. Przed wejściem na teren strefy płatnej użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia nakrycia wierzchniego oraz 

obuwia w szatni. 
6. Użytkownik może korzystać ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie 

basenu zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz cennikiem. 
7. W strefie płatnej użytkownicy mają obowiązek noszenia paska kodującego w miejscu widocznym dla obsługi 

basenu 
8. Użytkownik zobowiązany jest przed wejściem na teren strefy płatnej zapłacić za 1 godzinę przebywania na pływalni 

zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
Za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie strefy płatnej musi on być uregulowany najpóźniej  
w momencie jej opuszczenia. 

9. Użytkownik korzysta z usług na podstawie zakupionego biletu lub karnetu i wydanego 
w kasie paska kodującego.  

10. Na obiekcie Basenu Sportowego niedopuszczalne jest: : 
- hałasowanie, używanie radioodbiorników, telewizorów przenośnych, instrumentów 
    muzycznych, itp., 
- wyrzucanie szkła i innych ostrych przedmiotów, 
- zarobkowe fotografowanie i filmowanie bez zezwolenia, 
- propagowanie wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, bez zezwolenia Dyrektora 
    lub Kierownictwa Obiektu , 
- palenie tytoniu na terenie całego obiektu, 
- wyrzucanie i pozostawianie odpadków w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

11. Urządzenia i wyposażenie Basenu Sportowego należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
12. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia należy informować obsługę. 
13. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu i urządzeń użytkownicy zobowiązani są do 

uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody. 
14.  Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Basenu 
15.  Zakazane jest wnoszenie na teren strefy płatnej: alkoholu, środków chemicznych, przedmiotów szklanych, 

pojazdów (rowery, hulajnogi, rolki, wrotki dziecięce itp.) i innych niebezpiecznych przedmiotów. 
16.  Zabronione jest spożywanie produktów żywnościowych na terenie hal basenowych. 
17.  Każda działalność zarobkowa wewnątrz budynku – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za 

wynagrodzeniem, organizacja imprez klubowych, sportowych i innych imprez zespołowych - możliwe są wyłącznie za zgodą 
Dyrektora lub Kierownictwa . 
Organizatorzy imprez zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wewnętrznego oraz 
przepisów bezpieczeństwa. 

18. Kierownictwo może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami, 
ograniczyć korzystanie z  usług baseny sportowego w całości lub z jego części. 

19. Na ciągły, modulowany sygnał dźwiękowy użytkownicy zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia obiektu 
zgodnie ze wskazaniami obsługi. 

20. W przypadku korzystania z usług  w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, użytkownik zostanie z obiektu 
usunięty, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu lub popełnienia przestępstwa, nastąpi zgłoszenie tego faktu do 
organów ścigania. 
 

21. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGULAMIN PŁYWALNI 

 
1. Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem oraz bezwzględnego 

przestrzegania zawartych w nim postanowień. 
2. Każdy uczestnik korzystający z basenu jest zobowiązany przed wejściem na halę pływalni do umycia całego ciała 

pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik. 
3. Po skorzystaniu w trakcie zajęć pływania z WC, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie umyć 

ciało pod natryskiem. 
4. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy. 
5. Na pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających. Zabroniony jest wstęp na pływalnię osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających. 

6. Na halę basenową zabrania się wnoszenia środków spożywczych np. „gumy do żucia”, słodyczy, kanapek itp. 
7. Duży basen jest strefą dla osób umiejących pływać 
8. Grupy zorganizowane na halę basenową wpuszczane są wyłącznie pod opieką trenera, instruktora pływania lub 

uprawnionego opiekuna. 
9. Opiekun grup zorganizowanych ma obowiązek  przestrzegania punktów podpisanego wcześniej zobowiązania. 
10. Osoby, u których występują oznaki choroby skórnej, mają otwarte skaleczenia 

lub trudno gojące się rany oraz są nosicielami choroby zakaźnej nie mogą uczestniczyć 
w zajęciach na basenie. Osoby, u których dyżurujący ratownik stwierdzi widoczny brak 
higieny osobistej nie będą wpuszczane na halę pływalni. 

11. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 
12. Nad bezpieczeństwem pływających lub ćwiczących w wodzie czuwają dyżurujący ratownicy WOPR. 
13. Za zapewnienie bezpieczeństwa pływających w grupach zorganizowanych odpowiedzialni są prowadzący zajęcia 

trenerzy, instruktorzy lub inni uprawnieni opiekunowie grup. 
14. Wszyscy pływający i ćwiczący w wodzie oraz przebywający w hali basenu zobowiązani są do podporządkowania 

się nakazom dyżurujących ratowników WOPR. 
15. Liczba uczestników zajęć na jednego uprawnionego prowadzącego nie może przekroczyć 15 osób. 
16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób 

przebywających na basenie, a w szczególności zabrania się: 
a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 
b) biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu, 
c) wpychać do wody innych uczestników zajęć, 
d) pływać w poprzek basenu podczas zajęć ogólnodostępnych, 
e) wykonywać skoków bez zgody ratownika lub instruktora, 
f) pozostawiać w wodzie używany sprzęt do ćwiczeń podczas nauki lub doskonalenia pływania (np. deski), 
g) zanieczyszczać w jakikolwiek sposób wodę w basenie. 

17. Uczestniczący w zajęciach na basenie powinni niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu 
ratownikowi informacje o skaleczeniach, urazach, wypadkach, zaobserwowanych 
nieprawidłowościach i występujących zagrożeniach dla osób znajdujących się w wodzie 
lub hali pływalni. 
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REGULAMIN SZATNI 
 

 

1. Szatnia jest bezpłatna i obowiązuje wszystkich klientów w tym również wszystkie grupy zorganizowane korzystające 
z obiektu oraz odwrotnie po zakończeniu korzystania z pływalni. 

2.  Szatnia czynna jest we wszystkie dni tygodnia w godz. 6.00 – 22.00. 
3. W szatni głównej przechowywane są nakrycia wierzchnie oraz obuwie. 
4. Przy szatni dostępne są bezpłatne szafki depozytowe. 
5. Personel szatni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, w szczególności za : 

wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe i inne przedmioty przedstawiające wartość szczególną. 
6. Dla bezpieczeństwa przechowywanej odzieży na jednym wieszaku może wisieć tylko jedna sztuka odzieży. 
7. Odzież należy odebrać najpóźniej w dniu jej zdeponowania w szatni do godz. 22.00. Odzież nieodebraną do godz. 

22.00 można odebrać dnia następnego w godzinach otwarcia obiektu na podstawie numerka szatniowego. 
8. Pozostawiona w szatni odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie numerka szatniowego. 
9. Odzież od grupy zorganizowanej pobiera personel szatni. Opiekun grupy otrzymuje numerki szatniowe na 

podstawie wpisu do rejestru grup. Odzież wydawana jest wyłącznie 
opiekunowi grupy na podstawie numerków szatniowych. 

10. Za zgubiony numerek szatniowy pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku (podanej do ogólnej 
wiadomości).  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN PRZEBIERALNI 
 

 

 

1. W przebieralni należy poruszać się w obuwiu kąpielowym lub boso. 
2.  Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży na strój kąpielowy przy rozpoczęciu korzystania z usług 

basenu oraz odwrotnie po zakończeniu korzystania 
 z pływalni. 

3. Kabiny przebieralni przeznaczone są dla jednej osoby dorosłej, osoby 
niepełnosprawnej oraz opiekuna z małym dzieckiem. 

4. Do przechowywania odzieży, obuwia i rzeczy osobistych należy wykorzystywać wyłącznie szafki znajdujące się w 
przebieralni. Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności 
za przedmioty pozostawione w kabinach przebieralni. 

5. Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty 
wartościowe pozostawione w szafkach w przebieralni. 

6. O każdorazowym fakcie zagubienia paska kodującego z kluczem do szafki lub samego klucza użytkownik 
zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie obsługę . 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia paska kodującego i klucza od szafki pobierana jest opłata w wysokości ustalonej 
przez Kierownictwo (podanej do ogólnej wiadomości).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


