
1. Właścicielem Pływalni jest Hotel Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. w Ustce,  
ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka.

2. Pływalnie są otwarte codzienne w godz.8.00 - 22.00., z wyjątkiem: 
-dni, w których organizowana jest impreza zamknięta, 
-dni, w których przeprowadzane są prace konserwatorskie i remontowe.

3. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem i zobowią-
zana jest podporządkować się jego zapisom.

4. Pływalnia Hotelu Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. składa się z basenu sportowego, 
basenu dla dzieci, basenu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką i podwodnymi leżan-
kami, wanien jacuzzi, strefy saun i łaźni parowej, znajdujących się na parterze budynku oraz z 
basenu solankowego VIP z częścią zewnętrzną, na drugim piętrze budynku.

5. Na pływalni ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują Ratownicy. 
Ratownicy ubrani są w czerwony lub pomarańczowy strój, tj. spodenki i koszulkę z napisem 
„Ratownik”. Osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wykonywania poleceń 
ratowników.

6. Przebywanie na basenie oraz zajęcia na pływalni odbywać się mogą tylko pod obecność Ratow-
ników lub instruktorów.

7. Wszystkie osoby korzystające z pływalni obowiązane są do noszenia specjalnego antypoślizgo-
wego obuwia  i stroju kąpielowego. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są do zmiany 
obuwia w szatni. Przed wejściem na pływalnię obowiązuje nakaz umycia się pod prysznicem, 
znajdującym się w łazienkach między szatnią a pływalnią. Przed wejściem na pływalnię należy 
także przejść przez brodzik do dezynfekcji stóp. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety w 
trakcie przebywania na pływalni należy ponownie skorzystać z prysznica i dokładnie umyć ciało. 

8. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz biegania oraz skakania do wody. Zakazane jest 
popychanie do wody i zanurzanie w wodzie innych osób. Zakazane jest nurkowanie pod wodą 
bez zgody ratownika lub instruktora oraz pływanie po torach innych niż wyznaczone. Na torach 
obowiązuje ruch prawostronny.

9. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pływalni, obiekt 
i teren pływalni są monitorowane. 

10. Każda osoba przebywająca na pływalni jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić Ratownika, 
Właściciela pływalni, odpowiednie służby ratownicze, ochronę lub pracownika hotelu o zaistnia-
łym wypadku lub stanie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku na pływalni.
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11. Na terenie pływalni mogą jedynie przebywać osoby:

a) umiejące pływać,

b) uczące się pływać lub trenujące pod nadzorem trenerów lub instruktorów w trakcie zajęć zor-
ganizowanych, 

c) dzieci do lat 7 pod stałą opieką dorosłych opiekunów lub trenerów i instruktorów w trakcie 
zajęć zorganizowanych,

12. Na terenie pływalni nie mogą przebywać osoby:

a) co do których jest podejrzenie lub ich stan wskazuje na spożycie alkoholu i środków odurza-
jących,

b) stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie porządku i bezpieczeństwa pozostałych osób 
przebywających na pływalni lub których wygląd, stan higieny, uszkodzenia ciała odbiega od 
ogólnie przyjętych norm lub zagraża zdrowiu, porządkowi i bezpieczeństwu osób przebywają-
cych na pływalni.

13. Osobom, których stan zdrowia jest słaby, zaleca się przed skorzystaniem z pływalni, konsultację 
lekarską. Osoby te korzystają z pływalni tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

14. Osoby korzystające z pływalni proszone są o zachowanie ciszy i spokoju.

15. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jedzenia i palenia pa-
pierosów.

16. Osoby niszczące wyposażenie i sprzęt pływalni, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności mate-
rialnej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

17. Zabrania się wnoszenia na teren pływalni:

a) sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych, smartfonów, sprzętu grającego,słuchawek 
oraz kamer, 

b) niebezpiecznych, ostrych narzędzi, w tym szklanych,

c) sprzętu i akcesoriów pływackich, treningowych lub instruktorskich, bez zgody ratownika.

18. Wstęp na pływalnie odbywa się za pomocą transpondera, po wykupieniu usługi zgodnie z obo-
wiązującym cennikiem. transponder upoważnia do korzystania z pływalni i strefy saun i łaźni 
oraz podlega rozliczeniu i zwrotowi w recepcji pływalni. Odbiór transpondera oznacza akceptację 
niniejszego Regulaminu. Czas pobytu na pływalni liczy się od momentu wydania transpondera 
do czasu jego zwrotu w recepcji pływalni. Za wykupione a niewykorzystany czas korzystania z 
pływalni, nie obowiązuje zwrot należności. dotyczy to także osób usuniętych z pływalni.

19. Właściciel pływalni może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię, z powodu przekroczenia do-
puszczalnej liczby osób przebywających na pływalni.

20. Właściciel pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione na skutek 
niezamknięcia lub niedomknięcia szafki w szatni.

21. dzieci do lat 3 korzystające z pływalni muszą korzystać ze specjalnych, kąpielowych pieluszek.
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22. W czasie zajęć zorganizowanych, zawodów i imprez, za bezpieczeństwo osób przebywających 
na terenie pływalni odpowiada organizator.

23. W czasie korzystania z pływalni zabronione jest żucie gumy.

24. Używanie własnych suszarek do włosów dopuszczalne jest tylko poza strefa mokrą.

25. Osoby starsze, ze słabym stanem zdrowia, kobiety w ciąży i dzieci, osoby z problemami kardio-
logicznymi i nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny i łaźni.

26. Maksymalny czas korzystania z sauny i łaźni nie powinien przekroczyć 10 minut.

27. W trakcie korzystania z sauny należy siadać na ręczniku. Nie powinno nosić się biżuterii. 

28. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. 

29. Z basenu solankowego VIP mogą korzystać osoby:

a) które ukończyły 14 lat,

b) niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych,

c) z dobrym, ogólnym stanem zdrowia,

d) niebędące nosicielami chorób zakaźnych.

30. Z basenu solankowego należy korzystać krótkimi sesjami, np. po 10 minut, po których należy 
wziąć prysznic i odpocząć. Zbyt długie przebywanie w wodzie solankowej może powodować 
zawroty głowy, osłabienie i problemy z oddychaniem.

31. W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia, należy opuścić basen solankowy i zgłosić 
się do ratownika.

32. Na sygnał ratownika wszyscy muszą sprawnie i bezpiecznie opuścić teren pływalni, w tym sau-
ny i łaźnię oraz basen solankowy.

33. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe na skutek nieprzestrzegania niniejsze-
go regulaminu.

34. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.

35. Grupa pływająca na pływalni krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę 
prowadzącą zajęcia. 

36. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz prowadzenia działalności komercyjnej, w tym akwizycyj-
nej bez zgody Właściciela pływalni.

37. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. W razie 
konieczności lub wystąpienie obowiązku prawnego, Właściciel pływalni skieruje sprawę do od-
powiednich organów lub służb.

38. Wszelki uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania pływalni prosimy zgłaszać Ratownikowi, 
Właścicielowi pływalni lub dyrektorowi Hotelu Grand Lubicz. 


