
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU 
 

1. Pływalnia jest obiektem zamkniętym należącym do ZSB w Rybniku. 

2. Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem pływalni i 
przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3.  Z pływalni mogą korzystad: 
-młodzież szkolna ZSB w ramach lekcji WF -wyłącznie z nauczycielem, 
-dzieci do lat 12- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, 
-klienci indywidualni, 
-grupy zorganizowane - pod warunkiem zawarcia umowy. 

4. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby: 
-których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
-z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,  
-które stanowią zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. 

5. Klienci pływalni zobowiązani są do skorzystania z szatni, pozostawienia tam odzieży wierzchniej 
oraz zmiany obuwia na klapki basenowe (dopuszcza się chodzenie boso) 

6. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy ( kostium  pływacki jedno- lub dwuczęściowy/kąpielówki 
przylegające do ciała bez kieszonek i pasków). 

7. Każdorazowo przed wejściem na pływalnię należy umyd ciało pod natryskiem  oraz obowiązkowo 
przejśd przez brodzik dezynfekcyjny. 

8. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się: 
-biegania na hali basenowej, 
-skakania do wody z brzegu basenu oraz wpychania do wody innych osób, 
-palenia tytoniu, picia alkoholu, żucia gumy oraz spożywania posiłków na hali basenowej, 
-pływania z plastrami opatrunkowymi, 
-niszczenia sprzętu i urządzeo pływalni, 
-hałasowania i alarmowania ratownika bez powodu. 

9.  Za bezpieczeostwo osób pływających całkowitą odpowiedzialnośd ponosi ratownik WOPR. 

10. Wszystkie osoby przebywające na pływalni zobowiązane są do podporządkowania się nakazom 
ratownika, nauczyciela WF lub instruktora pływania oraz do bezwzględnego i natychmiastowego 
reagowania na ich polecenia. 

11. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialnośd materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu 
i wyposażenia. 

12. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni nie oddane na przechowanie do depozytu nie 
ponosi się odpowiedzialności.  

13. W zajęciach prowadzonych na basenie w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą 
nie może przypadad więcej niż 15 uczestników. 

 

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceo ratowników, 

instruktorów i służb porządkowych, mogą byd usuwane z terenu obiektu bez prawa do zwrotu kosztów 

zakupu biletu wstępu. 


