
               REGULAMIN  KĄPIELISKA  MIEJSKIEGO

1/Kąpielisko miejskie jest własnością Miasta Świdnica, 
   w zarządzie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
   w Świdnicy, ul. Śląska 35, tel. 74/852-25-36, 74/852-12-62.

2/ Kąpielisko miejskie jest czynne w okresie sezonu letniego 
    w godz. 10.00 - 18.00.

3/ Do  wejścia  na  teren kąpieliska  miejskiego  uprawnia nabycie 
    biletu wstępu.

4/ Dzieci  do lat 3  i opiekunowie osób niepełnosprawnych bilet
wstępu 1 zł.

5/ Bilet ulgowy  przysługuje :
      -  dzieciom powyżej 3 lat 

-  młodzieży  szkolnej  i  studentom  /za  okazaniem  ważnej
legitymacji szkolnej lub studenckiej /, emerytom, rencistom.

6/  Dzieci  do  lat  12  mogą  przebywać  na  terenie  kąpieliska,
pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

7/ Grupa zorganizowana na kąpielisku, pływalni nie może liczyć
więcej  niż  15 uczestników na  jedną  osobę prowadzącą  zajęcia,
posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

8/  Grupę  zorganizowaną  należy  zgłosić  ratownikowi  przed
wejściem do wody.

9/ Zajęcia grup zorganizowanych na kąpielisku, pływalni 
odbywają się tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia.



10/ Zabrania się wstępu  na teren  kąpieliska osobom, których stan
   wskazuje na spożycie alkoholu. Ponadto na obiekcie obowiązuje
   zakaz  wnoszeni i  spożywania  napojów  alkoholowych  
   oraz wprowadzania zwierząt.

11/ Na  terenie kąpieliska  miejskiego czynne są :
- strzeżona szatnia i przechowalnia  rowerów,
- kawiarnia letnia.

12/ Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, 
   a  nie oddane na przechowanie do depozytu, Świdnicki Ośrodek
   Sportu i Rekreacji w Świdnicy nie  ponosi  odpowiedzialności. 

13/ Leżakowanie dozwolone jest   na całym terenie kąpieliska 
    za  wyjątkiem pomostów.

14/ Osoby  przebywające na kąpielisku obowiązuje noszenie   
  stroju  kąpielowego. Przed wejściem do wody  zaleca się     
  skorzystanie  z natrysku.

15/ Ze względu na bezpieczeństwo  osób korzystających  
   z  kąpieli  zalecana jest wzajemna obserwacja, a w miarę  
   potrzeby  udzielenie  pomocy.

16/  Ratownikami  są  osoby  z  uprawnieniami  noszące  stroje  w
kolorze pomarańczowym z napisami „WOPR”. 

17/ Osoby  korzystające  z  kąpieliska  zobowiązane  są do   
       ścisłego  stosowania  poleceń   ratowników.
                                                       
18/ Osobom znajdującym się na  terenie  kąpieliska  nie  wolno :

- wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz
 w czasie wywieszania  flagi  czerwonej,
- skakania do wody  poza wyznaczonym  miejscem 



 w  niecce  nr 4, 
- niszczenia  urządzeń i sprzętu  kąpieliska,
- korzystania  z  kąpieli  w  stroju  innym  niż  w  punkcie 10,
- zakłócania kąpieli  i  wypoczynku  innym osobom, 
 w  szczególności:
a/ zakłócania  spokoju, popychania i  wrzucania  innych   
    osób do wody,
b/ leżakowania i biegania  po  pomostach,
c/ zaśmiecania  i  brudzenia  terenu,
d/ urządzania imprez  rekreacyjnych  typu  grill,  ognisko.

19/ Wszyscy  korzystający  z  kąpieliska miejskiego zobowiązani
są  do  poszanowania  obiektu,  dbałości  o  czystość  i  porządek
oraz użytkowania basenów  kąpielowych,  sprzętu i  urządzeń
zgodnie z  ich  przeznaczeniem.

20/Osoby  naruszające porządek  publiczny  będą usuwane 
   z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania    
   sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

21/Osoby  niszczące i  uszkadzające sprzęt  wodny lub  urządzenia
kąpieliska   ponoszą  odpowiedzialność   materialną   za
wyrządzone  szkody.

22/Skargi i wnioski  należy  kierować do dyrektora  Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Książka skarg i wniosków znajduje
się w kasie kąpieliska.

23/  Regulamin  obowiązuje  od  26  czerwca  2020 r. 


