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REGULAMIN PŁYWALNI ODKRYTEJ 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

1. Ośrodek  Sportowo-Rekreacyjny,  zwany  dalej  ośrodkiem,  z  pływalnią  odkrytą 
w  Nowym  Bytomiu  przy  ul.  Ratowników  2  należy  do  bazy  obiektów Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

2. Ośrodek czynny jest od godziny 9:00 do 20:00.
3. Na  okres  od  1  czerwca  do  30  września  ośrodek  traktowany  jest  jako  pływalnia 

odkryta,  na  teren  której  wstęp  możliwy  jest  wyłącznie  po  wykupieniu  biletu, 
ważnego w dniu jego zakupu.

4. Zakup  biletu  wstępu  traktowany  jest  jako  zapoznanie  się  i  zaakceptowanie 
warunków niniejszego regulaminu. 

5. Opłata za wstęp i dodatkowe usługi (szafka depozytowa, strefa leżakowa) pobierana 
jest z góry - według cennika.

6. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na teren ośrodka.
7. W przypadku złej  pogody (np. burza, silny wiatr) osoby przebywające na terenie 

pływalni, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, na wezwanie służb ratowniczych mają 
obowiązek  ją  opuścić  -  bez  prawa  zwrotu  pieniędzy  za  bilet  lub  innej  formy 
odszkodowania.

8. Klientowi kupującemu bilet wstępu na obiekt zostanie założona na rękę jednorazowa 
opaska,  której  posiadanie  w  stanie  niezniszczonym jest  bezwzględnie  wymagane 
przez cały okres pobytu na terenie ośrodka.

9. Opaski posiadają unikalne kody, umożliwiające wejście na ośrodek w danym dniu,  
a także korzystanie z wykupionych wcześniej usług dodatkowych. 

10.   Opaska konieczna jest również do wyjścia z ośrodka, celem zeskanowania kodu  
i uruchomienia kołowrotka.

11.  Osoby korzystające z oferty ośrodka zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń 
ratowników, ochrony obiektu oraz pracowników obsługi ośrodka.

12.  Pracownicy  służb  ochrony  oraz  pracownicy  ośrodka  upoważnieni  są  do  kontroli 
biletów  i  opasek,  a  także  do  ewentualnego  skierowania  klienta  do  kasy,  celem 
dokonania stosownej płatności lub dopłaty do niewłaściwego biletu.

13.  Pracownicy  służb  ochrony  oraz  pracownicy  ośrodka  upoważnieni  są  do  kontroli 
wnoszonych plecaków, toreb, itp. 

14.  Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem WOPR 
i czapkę ratownika.

15.  Służba ratownicza wywiesza flagi w dwóch kolorach:
- flaga biała – kąpiel dozwolona
- flaga czerwona – kąpiel zabroniona.
16.  Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację 

i – w razie potrzeby - udzielenie pomocy.
17.  Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie ośrodka tylko pod opieką i nadzorem 

osób dorosłych.
18.  Na terenie niecek basenowych obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet 

strój jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
19.  Dzieci  noszące  pieluchy  powinny  mieć  założone  jednorazowe   pielucho-majtki 

przeznaczone do kąpieli.
20.  Każdy  użytkownik  zobowiązany  jest  przed  wejściem  do  niecek  basenowych 

skorzystać z natrysków oraz przejść przez tzw. nogomyjki.

http://www.mosir.rsl.pl/


21.  Leżakowanie  dozwolone  jest  na  terenie  całego  ośrodka,  z  wyjątkiem  plaż 
bezpośrednio  przylegających  do  niecek  basenowych,  boisk  sportowych  i  placów 
zabaw.

22.  W  przypadkach  wymagających  interwencji,  obsługa  ośrodka  może  zwrócić  
się o pomoc do Straży Miejskiej lub Policji.

23.  Na terenie ośrodka znajduje się  system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. 
Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku  
do użytkowników, którzy nie stosują się do zapisów niniejszego regulaminu lub łamią 
prawo powszechnie obowiązujące.

24.  Na terenie całego obiektu zabrania się:
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
- wnoszenia na teren ośrodka przedmiotów niebezpiecznych,
- wynoszenia leżaków ze strefy leżakowej,
- palenia tytoniu,
- grillowania,
- jazdy rowerami, motorowerami oraz motocyklami,
- wprowadzania zwierząt,
-  przebywania  na  terenie  ośrodka  poza  godzinami  otwarcia,  z  wyjątkiem  osób  
do tego upoważnionych.
25.  Na terenie niecek basenowych zabrania się:

- dopuszczania się zachowań zagrażających innym użytkownikom,
-  osobom  nie  umiejącym  pływać,  przekraczać  oznaczonej  granicy  strefy  dla  osób 
umiejących pływać,
- biegania i wpychania innych do wody,
- niszczenia wyposażenia niecek,
- wnoszenia opakowań szklanych,
- skakania do wody z innych miejsc niż do tego wyznaczone, 
- przebywania osób dorosłych (z wyjątkiem rodziców lub opiekunów) na terenie     brodzika 
dla małych dzieci,
-  korzystania  z  niecek  basenowych  w  przypadku  wywieszenia  przez  ratowników  flagi 
czerwonej (kąpiel zabroniona).
26.  W basenie sportowym obowiązuje prawostronny ruch pływania po torach pływackich 

wzdłuż lin je oddzielających.
27.  W myśl  artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń, osoby nie przestrzegające postanowień 

niniejszego regulaminu oraz naruszające porządek publiczny, poza wyprowadzeniem 
z  terenu  ośrodka  bez  prawa  zwrotu  wcześniej  uiszczonych  opłat,  mogą  zostać 
ukarane przez upoważnione do tego celu służby.

28.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z ośrodka, 
wszelkiego rodzaju uszkodzenia i  zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, 
odpowiedzialność  ponoszą  użytkownicy,  a  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  ich 
rodzice lub prawni opiekunowie.

29.  Jakakolwiek  działalność  gospodarcza  może  być  prowadzona  na  terenie  ośrodka 
wyłącznie za zgodą kierownictwa ośrodka.

30.  Bezwzględnie wymaga się,  aby grupy zorganizowane miały co najmniej  jednego 
opiekuna  na  15  uczestników,  który  ponosić  będzie  odpowiedzialność  za  swoich 
podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie ośrodka. Wychowawcy oraz 
opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki 
uczestnikom znajdujących się pod ich nadzorem.

31.  Opiekun grupy, po wejściu na teren ośrodka, ma obowiązek zgłosić obecność grupy 
dyżurującym ratownikom oraz ustalić z nimi zasady  kąpieli i pobytu. 

32.Za rzeczy wniesione na teren ośrodka, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrektor MOSiR 


