
REGULAMIN BASENU KRYTEGO MOSIR

1. Pływalnia kryta jest obiektem
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

2. Pływalnia jest otwarta:
• od Poniedziałku do Soboty w godzinach 600 - 2200, 
• w Niedziele od 800 - 2200.

3. Z pływalni mogą korzystać:
• Indywidualnie – osoby dorosłe, dzieci do lat 10 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
• Grupowo  –  osoby  uczące  się  pływać  bądź  doskonalące  pływanie  tylko  pod  opieką  osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia.
4. Z pływalni może jednorazowo korzystać maksymalnie 50 osób.
5. Na obiekcie obowiązuje godzina „lekcyjna”- 45 minut zajęć w wodzie.
6. Osoby, których stan wskazuje na odurzenie (środki farmakologiczne, alkohol, narkotyki), bądź osoby z 

widocznymi objawami chorób, nie mogą wejść na pływalnię, lub też będą z niej usunięte.
7. Zajęcia grupowe na pływalni  odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę 

prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.
8. Osobom nieuczestniczącym w zajęciach grupowych przebywanie na pływalni jest dozwolone tylko w 

ustalonych dniach i godzinach, na tzw. godzinach „ogólnodostępnych”.
9. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem biletu (paragonu zakupu) lub karnetu wstępu, a 

w  czasie  zawodów – karty  uczestnictwa  w zawodach  lub  innego  dokumentu  upoważniającego  do 
wstępu.

10. Pracownicy obsługi są upoważnieni do kontroli biletów w dowolnym momencie zajęć. 
11. Zajęcia  na  pływalni  w  grupach  lub  indywidualne  mogą  odbywać  się  tylko  w  obecności  ratownika 

WOPR. W razie nieobecności ratownika pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do basenu.
12. Na pływalni obowiązują czepki oraz strój kąpielowy przylegający do ciała. 
13. Każdą osobę przed wejściem na basen obowiązuje umycie całego ciała mydłem.
14. Osoby prowadzące  zajęcia  mogą wchodzić  na pływalnię  tylko  w stroju  kąpielowym  lub sportowym 

(dres, koszulka, spodenki, itp.) i w obuwiu basenowym (klapki) lub boso.
15. Zabrania  się  przebywania  na  terenie  pływalni  osobom  postronnym,  rodzicom  oraz  krewnym  osób 

kąpiących się (za wyjątkiem holu).
16. Grupa bez prowadzącego zajęcia lub opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
17. Osoba spóźniona do 10 minut ma prawo wejść na basen przy czym jest zobowiązana do opuszczenia 

pływalni równocześnie z całą grupą. Spóźnieni powyżej 10 min. nie będą wpuszczani na zajęcia
18. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem prowadzącego, którego 

obowiązkiem  jest  sprawdzenie  stanu  liczbowego  ćwiczących  przed  i  po  zajęciach  w  obecności 
ratownika.

19. Korzystającym  z  pływalni  nie  wolno  powodować  sytuacji  zagrażających  bezpieczeństwu  osób  tam 
przebywających, a w szczególności:

• wchodzić do wody bez zezwolenia,
• skakać do wody bez zezwolenia,
• biegać w otoczeniu niecki basenu jak i w szatniach,
• używania szklanych opakowań (szampony, perfumy),
• palić papierosów, pić alkoholu na terenie obiektu,
• jeść w otoczeniu niecki pływalni,
• hałasować,
• wprowadzać zwierząt.

20. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni:
• indywidualnie -  odpowiedzialny jest ratownik.
• grupowo -  odpowiedzialność ponosi  prowadzący zajęcia,  a w pomieszczeniach pływalni  za 

właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy. 
21. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pływalni oraz ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających w obiekcie i pływających.
22. Na  sygnał  oznaczający  koniec  zajęć  korzystający  z  pływalni  muszą  niezwłocznie  opuścić  nieckę 

basenu.
23. Korzystanie z szatni dozwolone jest na 10 minut przed i 15 minut po zajęciach.
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24. MOSiR może kontrolować wszystkie  zajęcia,  a w razie stwierdzenia  uchybień – zakazać dalszego 
korzystania z basenu.

25. Osoby korzystające ze sprzętu pływackiego zobowiązane są do jego odłożenia na swoje miejsce po 
zakończeniu zajęć (deski, płetwy, liny torowe itp.).

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.

27. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy 
lub do depozytu kasowego, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

28. W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu (skaleczenia, otarcia, kontuzje) powstałego 
na terenie obiektu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt ratownikowi.

29. Należy bezwzględnie egzekwować polecenia ratownika.
30. Ratownik ma prawo, w razie łamania postanowień regulaminu, usunąć osobę lub grupę z pływalni (bez 

zwrotu kosztów wstępu).
31. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu.
32. Skargi i wnioski należy zgłaszać w kasie obiektu bądź bezpośrednio u Kierownika Pływalni.

regulamin zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w R.Śl.
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