
str. 1/3 

 

Załącznik nr 1 do Z/15/2022 Dyrektora ŚOSiR  

z dnia  13-09-2022 r. 

 

REGULAMIN BASENU KRYTEGO 

I. Postanowienia ogólne 

1. Basen kryty przy ulicy Marcinkowskiego 4-6 w Świdnicy znajduje się pod zarządem 

Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

2. Z basenu można korzystać: 

a) indywidualnie w godzinach ogólnie dostępnych, 

b) grupowo w godzinach zarezerwowanych na pływalni. 

3. Harmonogram rezerwacji i godzin ogólnodostępnych udostępniany jest na tablicy 

ogłoszeń basenu krytego. 

4. W godzinach ogólnodostępnych zabrania się prowadzenia zajęć z obrzeży niecki 

basenu. 

5. Wstęp na pływalnię jest możliwy:  

a) w godzinach ogólnodostępnych – za okazaniem ważnego biletu lub karnetu 

wstępu, 

b) w godzinach zarezerwowanych – wyłącznie dla osób uprawnionych.  

6. Z pływalni można korzystać tylko w obecności ratownika, który jest odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo osób korzystających. 

7. Ustala się obowiązujący kierunek pływania wzdłuż basenu. 

8. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 

osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia w wodzie. 

8. Liczba osób korzystających z basenu nie może przekroczyć jednorazowo 50 osób. 

9. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy                                          

i podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia, a także obsługi basenu. 

10. W razie stwierdzenia uchybień obsługa basenu ma prawo zakazać dalszego 

korzystania z basenu. 

II.    Prawa i obowiązki korzystających z basenu krytego  

1. Czas jednorazowego korzystania z pływalni ustala się na 50 minut z następującymi 

wyjątkami, gdzie czas jednorazowego korzystania z pływalni ustala się na 45 

minut: 
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    - w godzinach 21.00-21.45 od poniedziałku do piątku. 

2. Korzystający z pływalni upoważnieni są do wejścia do szatni na 5 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

3. ŚOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione. 

Rzeczy osobiste należy zamykać w szafkach a rzeczy wartościowe należy oddać 

do depozytu w kasie biletowej. 

4. W przypadku zagubienia klucza od szafki w szatni, użytkownik ponosić będzie 

koszt wymiany zamka. 

5. Na sygnał dźwiękowy oznaczający koniec zajęć osoby korzystające z basenu 

zobowiązane są niezwłocznie opuścić pływalnię i udać się pod natryski. 

6. Grupy korzystające ze sprzętu pływackiego – deski, pływaki, makarony itp. 

powinny po zajęciach złożyć go w wyznaczonych miejscach. 

7. Po zakończeniu pływania osoby korzystające z basenu mają obowiązek 

opuszczenia pomieszczeń szatni w ciągu 10 minut. 

8. Korzystający z basenu zobowiązani są posiadać strój kąpielowy, czepek, ręcznik, 

mydło. Strojem kąpielowym jest strój przylegający do ciała – luźne szorty                             

i bermudy nie są strojem kąpielowym. 

9. Przed wejściem na pływalnię każdy korzystający zobowiązany jest do 

skorzystania z natrysku oraz przejścia przez brodzik znajdujący się przed niecką 

basenu. 

10. Osoby prowadzące zajęcia wchodzą na pływalnię w stroju kąpielowym lub 

sportowym oraz obuwiu wymaganym na pływalniach. 

11. Prowadzący zajęcia w grupach zorganizowanych stosują się do zasad metodyki i 

bezpieczeństwa obowiązujących na tego typu zajęciach. 

12. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie 

podopiecznych. 

13. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu, a w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 

b) wszczynać fałszywych alarmów tonięcia, 

c) biegać po obrzeżach niecki basenu, 

d) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym, 

e) palić papierosów i spożywać napojów alkoholowych, 

f) jeść na terenie basenu, poza wyznaczonymi miejscami, 
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g) niszczyć urządzeń i wyposażenia basenu, 

h) zaśmiecać i brudzić teren basenu, 

i) hałasować, 

j) wprowadzać psy lub inne zwierzęta, 

k) skakać do wody,  

l) pluć, załatwiać potrzeby fizjologiczne do basenu, 

m) wnosić przedmiotów szklanych lub łatwo tłukących się. 

14.  Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz z zewnętrznymi oznakami 

chorób, mogące stwarzać zagrożenie dla innych osób, nie mają prawa wstępu na 

pływalnię. 

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy, w tym regulamin, będą 

usuwane z basenu z ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania 

w sprawach o wykroczenia. 

16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

III.   Postanowienia końcowe 

1. Sprzętem ratowniczym należy posługiwać się tylko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u ratownika na terenie pływalni. 

3. W przypadku nagłego braku oświetlenia osoby korzystające z pływalni 

zobowiązane są do natychmiastowego jej opuszczenia i udania się w spokoju do 

szatni. 

4. Akcją ewakuacji kieruje ratownik, którego poleceń należy bezwzględnie 

przestrzegać. 

5. Kierownictwo ŚOSiR oraz obsługa pływalni sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu, zarządzeń wewnętrznych ŚOSiR oraz przepisów BHP                             

i p. poż. 

6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania basenu krytego można składać                             

w Sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35 lub drogą 

elektroniczną na adres osir@osir.swidnica.pl. 


