REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU
KORZYSTANIE Z BASENU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

1.

Basen czynny jest codziennie.

2.

Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby po wykupieniu biletów wstępu lub karty pobytu
w CWiR.

3.

Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.

4.

Zabrania się wstępu osobom po spożyciu alkoholu, a także spożywania napojów alkoholowych
na terenie pływalni.

5.

Na terenie pływalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6.

Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy łącznie z czepkiem w dowolnym kolorze
oraz przed wejściem do wody kąpiel i mycie pod natryskiem mydłem bez kostiumu kąpielowego
oraz powtórne mycie pod natryskiem w przypadku korzystania z sanitariów w czasie zajęć na
basenie.

7.

Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialność ponosi
instruktor prowadzący zajęcia.

8.

Za bezpieczeństwo osób korzystających indywidualnie z pływalni odpowiedzialni są dyżurni
ratownicy.

9.

Ratownicy noszą ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR oraz czapki
ratownika.

10. Wszystkie osoby na pływalni zobowiązane ściśle stosować się do poleceń służby ratowniczej.
11. Na sygnał alarmowy wszyscy kąpiący muszą natychmiast opuścić nieckę pływalni.
12. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w punkcie sanitarnym oznakowanym czerwonym
krzyżem.
13. Za nieszczęśliwe wypadki wynikłe z winy korzystających z pływalni lub przekroczenie regulaminu
Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
14. Osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane stosować się do uwag i poleceń
personelu obiektu, który odpowiada za bezpieczeństwo i porządek.

15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Właściciel Ośrodka nie ponosi
odpowiedzialności.
16. Osoby niszczące urządzenia pływalni ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone
szkody.
17. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA PŁYWALNI NIE WOLNO:
•

tym, którzy nie potrafią pływać - nie wolno przekraczać granicy strefy dla nieumiejących
pływać oznaczonej żółtymi bojami

•

uprawiać zabaw i gonitw ze skokami do wody

•

korzystać z kąpieli osobom dotkniętym chorobami skórnymi z otwartymi ranami ciała

•

skakać do wody

•

zakłócać spokój, popychać i wrzucać innych do wody

•

przebywać na terenie pływalni poza godzinami otwarcia

•

zanieczyszczać wodę i przyległy teren pływalni

•

wprowadzać psów na teren pływalni

•

niszczyć zieleń oraz urządzenia

