REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KRYTEJ PŁYWALNI OLIMPIC W STRAWCZYNKU

1. Kryta pływalnia OLIMPIC jest obiektem Gminy Strawczyn, zarządzanym przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.
2. Wszyscy użytkownicy pływalni, przed wejściem na halę basenową, zobowiązani są do zapoznania się
z Regulaminem Korzystania z Krytej Pływalni OLIMPIC w Strawczynku i przestrzegania postanowień
w nim zawartych.
3. Zakup biletu traktowany jest jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Pływalnia jest otwarta codziennie od godz. 6:00 do godz. 22:00. Pobyt na terenie hali
basenowej możliwy jest od godz. 6:00 do godz. 21:45 (ostatnie wejście o godz. 20:45).
5. Wejście w strefę naliczania czasowego oraz przydział szafek odbywa się przy użyciu urządzenia
elektronicznego – paska z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym tzw. transpondera,
który nabywa się w kasie.
6. Wyjście z pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie. Pełna należność
za świadczoną usługę na terenie pływalni musi być uregulowana w momencie opuszczenia strefy
naliczania czasowego. Na prośbę użytkownika wystawiana jest faktura VAT.
7. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę do chwili zwrotu
transpondera w kasie przy rozliczeniu, które odbywa się zgodnie z zatwierdzonym cennikiem.
8. W przypadku awaryjnego wyjścia Klienci nie zostaną obciążeni za pobyt na pływalni.
9. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera użytkownik zobowiązany jest uregulować
należność w wysokości 50 zł.
10. Grupy lub osoby korzystające z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym.
11. Regulamin korzystania z basenu dla grup zorganizowanych dostępny jest w kasie pływalni
oraz na stronie internetowej www.olimpicstrawczyn.pl.
12. Osoby znajdujące się w budynku krytej pływalni zobowiązane są do podporządkowania się
komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł, poleceniom Ratowników i innych pracowników
SCKiS oraz do stosowania się do znaków zakazu i nakazu umieszczonych na terenie pływalni.
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13. Osoby wchodzące do pomieszczeń szatni i na halę basenową zobowiązane są do zmiany obuwia
na klapki z podeszwą antypoślizgową. Obuwie zewnętrzne i wierzchnią odzież należy pozostawić
w szatni holu głównego. Osoby bez odpowiedniego obuwia powinny zachować szczególną ostrożność.
Kąpiący się nie powinni wchodzić do niecek brodzika i basenów w klapkach basenowych – służą one
jedynie do przemieszczania się w otoczeniu niecek.
14. Dzieci w wieku do lat 3 mogą korzystać tylko z brodzika, obowiązkowo w specjalnych
pielucho-majtkach przeznaczonych do pływania.
15. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej, która wykupiła bilet na basen i w stroju kąpielowym sprawuje stały nadzór
nad dziećmi.
16. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:
a)

dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy,

b)

dla mężczyzn spodenki lub slipy kąpielowe (bez kieszeni i mankietów),

c)

dla dzieci noszących pieluchy – specjalne pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli,

d)

dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy (wyjątek
stanowią osoby bez owłosienia głowy).
Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne i etyczno-moralne.

e)

opiekun prowadzący zajęcia powinien posiadać strój sportowy.

17. SCKiS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie hali basenowej.
18. Przed wejściem na strefę basenową należy bezwzględnie zmyć makijaż, skorzystać z natrysku
oraz przejść przez brodzik dezynfekcyjny.
19. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
20. Basen podzielony jest na strefy:
a) dla osób umiejących pływać – pomarańczowe oznaczenia głębokości wody w niecce
w kolorze pomarańczowym,
b) dla osób nieumiejących pływać – zielone oznaczenia głębokości wody w niecce.
Osoby nieumiejące pływać nie powinny wchodzić do wody w strefie oznaczonej
kolorem pomarańczowym.

Wersja nr 2
Obowiązuje od 01.09.2017 r.

Strona 2 z 2

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KRYTEJ PŁYWALNI OLIMPIC W STRAWCZYNKU

21. Organizacja pływania: w basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny, wzdłuż torów
pływackich:
a) tory nr 1, 2, 5 i 6 przeznaczone są dla osób pływających rekreacyjnie,
b)

tory nr 3 i nr 4 przeznaczone są dla osób pływających sportowo.

22. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu takich jak: zjeżdżalnia, dzika rzeka,
jakuzzi, sauna sucha, czy łaźnia parowa należy zapoznać się z właściwym regulaminem.
23. Z pływalni nie mogą korzystać:
a)

osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod wpływem środków
odurzających,

b) osoby, u których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby zakaźne, choroby skóry, grzybicę,
c) osoby z otwartymi skaleczeniami, niezagojonymi ranami, chore na niedrożność górnych dróg
oddechowych, padaczkę,
d) osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,
e)

osoby mocno rozgrzane, po obfitym posiłku oraz zachowujące się agresywnie.

24. Osoby, które mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, bez zasięgniętej opinii lekarskiej,
korzystają z usług pływalni na własną odpowiedzialność.
25. SCKiS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia osoby korzystającej
z pływalni.
26. W celu zachowania porządku oraz bezpieczeństwa zabrania się:
a)

biegania po terenie pływalni,

b) kąpieli bez nadzoru Ratownika,
c) skakania do wody z obrzeża otaczającego niecki basenowe,
d) skakania do wody bez zgody prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur Ratownika,
e) wpychania do wody innych użytkowników basenu,
f)

pływania z ostrymi przedmiotami na rękach, np.: zegarkiem, biżuterią,

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
h)

zaśmiecania terenu krytej pływalni,

i)

jedzenia, żucia gumy, palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz stosowania środków
odurzających na terenie otaczającym nieckę pływalni,
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j)

wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych na teren pływalni,

k) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów,
l)

wnoszenia środków myjących na nieckę basenową,

m) używania sprzętu ratowniczego,
n) niszczenia i przenoszenia urządzeń i sprzętu pływalni,
o) korzystania (podczas kąpieli ogólnodostępnej) z: monopłetwy, aparatów do nurkowania
lub innego sprzętu specjalistycznego,
p) nurkowania oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zgody i nadzoru Ratownika,
q) hałasowania,
r)

wprowadzania zwierząt.

27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu
krytej pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczenie.
28. Osoby zanieczyszczające wodę, niszczące sprzęt lub urządzenia krytej pływalni ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność
ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100%
poniesionej szkody.
29. Ratownikami są osoby, które noszą ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
30. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu.
31. W razie niebezpieczeństwa Ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście
z wody.
32. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
a) pojedynczy gwizdek – przekroczenie regulaminu kąpieli,
b) podwójny gwizdek – koniec kąpieli,
c) seria krótkich gwizdków – „ALARM”.
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33. Na sygnał „Tonie” oznaczający akcję ratowniczą wszyscy pływający muszą natychmiast opuścić
nieckę basenową.
34. Wszelkie skaleczenia, urazy i wypadki oraz zaobserwowane nieprawidłowości należy niezwłocznie
zgłosić Ratownikowi.
35. Wszelkie zawody, imprezy i wydarzenia organizowane przez SCKiS mają pierwszeństwo w korzystaniu
z pływalni, pomimo wcześniejszej rezerwacji przez klienta.
36. W trakcie przeprowadzania zawodów pływackich organizator jest zobowiązany przestrzegać
regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.
37. Ratownik pełniący funkcję Kierownika Zmiany może kontrolować wszystkie zajęcia, a w przypadku
stwierdzenia uchybień lub zgłoszonych naruszeń regulaminowych zakazać dalszego korzystania
z pływalni.
38. Kryta pływalnia OLIMPIC w Strawczynku objęta jest monitoringiem.
39. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, znalezione przez obsługę pływalni, można odebrać
w terminie określonym w Regulaminie rzeczy znalezionych.
40. W razie kradzieży przedmiotów wartościowych i pieniędzy pozostawionych w szatniach lub w innych
miejscach obiektu SCKiS nie ponosi odpowiedzialności.
41. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez
siebie informacji w bazie SCKiS w Strawczynie oraz na wykorzystanie tych danych i swojego wizerunku
w celach marketingowych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie swoich danych i wizerunku
proszony jest o złożenie pisemnego oświadczenia w kasie pływalni.
42. Wszelka działalność zarobkowa, fotografowanie, filmowanie oraz propagowanie różnego rodzaju
materiałów reklamowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora SCKiS.
43. SCKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania
regulaminu, zaleceń i instrukcji personelu oraz w wyniku nieodpowiedniego korzystania z urządzeń
obiektu.
44. Po zamknięciu pływalni na jej terenie mogą przebywać tylko wyznaczone służby.
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45. SCKiS zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego
Regulaminu.
46. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni.
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