
REGULAMIN  PŁYWALNI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI 

w JAROSŁAWIU ul. gen. WŁ. SIKORSKIEGO 5 

 

§ 1 
Pływalnia jest własnością Gminy Miejskiej Jarosław. 

 

§ 2 

Na terenie Pływalni znajdują się:  

 niecka sportowa o wymiarach 25m x 12,5m i  głębokości od 1,2m do 1,8 m,  

 niecka do nauki pływania o wymiarach 12,5m x 7,5m i głębokości od 0,6m do 1,1 m 

 niecka rekreacyjna wraz z atrakcjami wodnymi 

 zjeżdżalnia rurowa o długości 80m, 

 wanna Whirlpool, 

 

§ 3 

Maksymalne jednoczesne obciążenie hali basenowej wynosi 130 osób. 

 

§ 4 

Warunkiem korzystania z usług Pływalni jest akceptacja obowiązujących  regulaminów oraz 

bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim postanowień. 

 

§ 5 

Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą 

usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.  

 

§ 6 

Na terenie Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony 

jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Pływalni. Urządzenia 

monitorujące nie zostały zainstalowane w: toaletach, przebieralniach, pomieszczeniach                    

z prysznicami. 

Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem: 

 do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków; 

 jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce na Pływalni. 

 

§7 

1. Pływalnia jest czynna codziennie od godziny 6.00 do 22.00 z wyjątkiem:   

 1 Stycznia, 

 Pierwszego i Drugiego Dnia Świąt Wielkanocnych, 

 Święta Bożego Ciała 

 1 Listopada, 

 24 grudnia od godz. 14.00 do godz. 22.00, 

 25 i 26 grudnia, 

 31 grudnia od godz. 14.00 do 22.00, 

2. W wyjątkowych przypadkach czas pracy Pływalni może ulec zmianie o czym klienci Pływalni 

będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Klienci zobowiązani opuścić halę basenową o 21:45 bez względu , o której godzinie zakupili 

bilet wstępu i nie przysługuje im z tego tytułu żadne roszczenie.  

 



 

§ 8 

Z Pływalni mogą korzystać osoby: 

1. Indywidualne. 

2. Grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania 

fizycznego lub innej uprawnionej osoby.           

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod   

      opieką i nadzorem osób pełnoletnich, 

4. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Pływalnie, w przypadku maksymalnego 

obciążenia ilością osób. 

 

§ 9 

Z Pływalni korzystać nie mogą osoby: 

1. Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

2. Z otwartymi ranami oraz stanami zapalnymi skóry, 

3. Z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,  

4. Których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia, 

5. Których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

6. Chore (np. infekcje górnych dróg oddechowych). 

7. Niestarannie umyte. 

 

§ 10 

Wstęp na halę basenową: 

1. Odbywa  się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta    

      (ESOK) pobranego w kasie obiektu, 

2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry za jedną godzinę według cennika. 

3. Bilet ulgowy za wstęp przysługują po okazaniu wymaganego stosownego dokumentu.  

4. Odebranie transpondera oznacza, że korzystający zobowiązuje się do przestrzegania 

wszystkich regulaminów obowiązujących na obiekcie. 

5. W  czasie zawodów obowiązuje karta uczestnictwa w zawodach lub inny dokument   

              upoważniający do wstępu,  

6. Osoba  wychodząca z hali basenowej opróżnia szafkę, oddaje w kasie  transponder            

i dokonuje końcowego rozliczenia. 

 

§ 11 

Zasady korzystania z Pływalni przez grupy zorganizowane i pływające: 

1. Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego harmonogramu. 

2. Grupa zorganizowana liczy nie więcej niż 15 osób i nie mniej niż 12 osób. 

3. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników przypadających na jedną 

osobę prowadzącą.   

4. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży nie mogą liczyć więcej niż 15 osób na  

      jednego Opiekuna. 

5. Zajęcia na Pływalni mogą się odbywać tylko w obecności osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 

6. Zabrania się wstępu na halę basenową Opiekunom bez zastępczego stroju sportowego. 

7. Grupy zorganizowane pozostają pod stałą kontrolą swoich Opiekunów na obiekcie 

Pływalni. 

8. Ratownik pełniący dyżur nie jest Opiekunem grupy. 

9. Skoki do wody są dozwolone tylko na zajęciach oraz za zgodą i w obecności Ratownika 

pełniącego dyżur. 



10. Grupy zorganizowane wchodzą na Pływalnię równocześnie. Opiekun ma obowiązek 

sprawdzić stan liczbowy grupy przed wejściem jak i przed wyjściem z hali basenowej.  

11. Za bezpieczeństwo oraz za właściwe zachowanie grupy na terenie Pływalni 

odpowiedzialność ponosi Opiekun. 

12. Opiekun grupy ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do budynku 

Pływalni do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć. 

13. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane 

nieprzestrzeganiem obowiązujących regulaminów przez uczestników grupy na terenie 

Pływalni.  

14. Grupy po zakończeniu zajęć powinny złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki. 

 

§ 12 
Każdą osobę przed wejściem na halę basenową obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod 

natryskiem przy użyciu środka myjącego oraz zdezynfekowanie stóp. 

 

§ 13 

Wstęp na halę basenową jest dopuszczalny tylko: 

1. Kąpiących obowiązuje czystym strój kąpielowy: 

 Dla mężczyzn: kąpielówki, spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszeni, 

zamków i pasków, a nogawka nie może być dłuższa niż do połowy uda. 

 Dla kobiet: jedno lub dwu częściowy strój przylegający do ciała bez kieszeni             

i pasków. 

2. Boso lub w obuwiu zmiennym (klapki), 

3. Podczas kąpieli obowiązuje czepek kąpielowy, długie włosy należy chować pod czepek. 

4. Dzieci do lat 3 powinny mieć założone jednorazowe pielucho- majtki.  

   

 

§ 14 

Wszystkie atrakcje wodne (dmuchawa masarzu, dmuchawa gejzerów, grzybek, wanna Whirlpool, 

bicze wodne, dzika rzeka, zjeżdżalnia) są obsługiwane przez Ratowników. 

Atrakcje wodne (dmuchawa masarzu, dmuchawa gejzerów, wanna Whirlpool)  uruchamiane są ze 

względów technicznych czasowo w cyklach 20 minut pracy  10 min przerwy.  

 

§15 

Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać  sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu     

i osób tam przebywających, a w szczególności:  

1. Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników lub przy braku służby ratowniczej oraz    

w czasie prowadzenia akcji ratowniczej. 

2. Pozostawiać dzieci bez opieki. 

3. Pływać  w poprzek basenu - w czasie pływania obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż 

torów. 

4. Wskakiwać do wody z brzegów basenów. 

5. Zabrania się wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu :  

 Biegać, skakać, popychać do wody. 

 Siadania na linach torowych. 

 Wszczynać fałszywych alarmów. 

 Zjeżdżać grupowo lub głową w dół ze zjeżdżalni. 

 Wnosić opakowań szklanych. 

 Hałasować. 

 



6. Palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych. 

7. Używać gumy do żucia. 

8. Pluć   

9. Wnosić i spożywać artykułów spożywczych oraz wody i napoi.   

10. Niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecać i brudzić terenu pływalni.  

11. Gwizdać  i używać gwizdków. 

12. Używać wulgaryzmów. 

13. Wprowadzać  zwierząt. 

14. Wnosić własnego sprzętu do pływania (deski, koła, materace itp,). 

15. Pływanie w płetwach jest dozwolone tylko i wyłącznie na niecce sportowej za każdorazową 

zgodą Ratownika. 

16. Zabrania się zabawy i gier  poza miejscami i czasem do tego wyznaczonymi przez 

Ratownika. 

 

§16 

1. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu użytkowników oraz                   

o nieprawidłowościach pracy urządzeń należy bezzwłocznie powiadomić Ratowników lub 

personel pływalni. 

2. Wszelkie urazy (skaleczenia), pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić 

Ratownikowi. 

3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, samopoczuciu, sprawności fizycznej a także kobiety 

w ciąży winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu 

zdrowia ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem. 

4. Pływalnia nie weryfikuje i nie odpowiada za stan zdrowia oraz umiejętności pływackie 

użytkowników.  

 

§17 

1. Pływalnia jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na Pływalnie wraz 

opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu.  

3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie Pływalni musi być osoba pełnoletnia, która        

wchodzi na teren obiektu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to 

czy korzysta z usług Pływalni czy nie. 

       3. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich obowiązane są przesiąść się 

           w pomieszczeniach  szatni na udostępniany wózek. 

 

§18 

1. Osobą decydującą w sprawach porządku i bezpieczeństwa na hali basenowej jest Ratownik. 

2. Osoby przebywające na hali basenowej są zobowiązane do bezwarunkowego 

podporządkowania się zapisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom i nakazom 

Ratowników. 

3. Ratownik uprawniony jest do wykonywania czynności wynikających z przepisów 

odrębnych,   a w szczególności do: 

 Kontroli i egzekwowania przestrzegania regulaminów. 

 Wydawania poleceń. 

 Udzielania upomnień i ostrzeżeń. 

 Wydawania zakazu dalszej kąpieli lub korzystania z atrakcji wodnych. 

 Wydawania nakazu opuszczenia Pływalni w tym natychmiastowej ewakuacji. 

 Przekierowania kąpiących na inny tor. 

 Nakazać opuszczenia toru objętego rezerwacją. 



 

§ 19 
Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnego podporządkowania 

się decyzjom Ratownika oraz Opiekuna prowadzącego zajęcia. 

 

 

§ 20 

Pracownicy Pływalni, a szczególnie Ratownicy pełniący dyżur, sprawują ogólny nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni 

obowiązane są podporządkować się Ich uwagom i nakazom. 

 

§ 21 

Kierownictwo MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego 

regulaminu, regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i niewykonywania poleceń      

i wskazań personelu Pływalni. 

 

§ 22 

Za zgubiony transponder, karnet, zniszczony sprzęt lub urządzenia Pływalni odpowiedzialność 

materialną ponosi osoba wyrządzająca szkody. 

 

§ 23 

Za przedmioty wartościowe, nieprzekazane do depozytu, a pozostawione na terenie obiektu oraz 

przedmioty zgubione Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

§ 24 

Wobec osób, które nagminnie lub w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego 

regulaminu, oraz naruszające porządek publiczny mogą zostać ukarane przez upoważnione do tego 

celu służby oraz może zostać wobec nich zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren 

Pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez 

Dyrektora MOSiR. 

 

§ 25 

Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi lub Dyrektorowi MOSiR. 

 

§ 26 

W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 

MOSiR.  

 

 

 

 

DYREKTOR 

 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI 

 

w JAROSŁAWIU 


