REGULAMIN
KRYTEJ PŁYWALNI „DELFIN”
WE WŁOCŁAWKU
1. Kryta Pływalnia „DELFIN” jest zarządzana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we
Włocławku.
2. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem pływalni.
3. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00
oraz sobota –niedziela w godzinach 10:00 – 21:00.
Ostatnie wejście jest o godz. 20:15.
4. Wejścia na pływalnię odbywają się według ustalonego harmonogramu wejść, który
znajduje się w holu pływalni na tablicy ogłoszeń.
5. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 40 osób jednocześnie.
6. Osoby nieuczestniczące w grupowych zajęciach mogą przebywać wyłącznie na widowni.
7. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania
i ratowników.
8. Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej
do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem oraz odkażenia stóp.
9. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w przebieralni.
10. Wejście na trybuny (widownię) jest dozwolone tylko w zmiennym obuwiu tj. czystych
klapkach plażowych.
11. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy i czyste klapki plażowe – zalecane są
stroje elastyczne przylegające do ciała, inne mogą być używane pod warunkiem, że
są przystosowane do kąpieli na pływalniach.
12. Ocenie ratownika podlega fakt, czy elementy biżuterii, którą ma na sobie
użytkownik oraz elementy jego stroju, nie stwarzają potencjalnego zagrożenia.
13. Ratownik ocenia fakt, czy stan higieniczny i widoczne zmiany chorobowe
użytkownika basenu, mogą stanowić zagrożenie sanitarne. Jeśli tak, to może
poprosić taką osobę o opuszczenie basenu.
14. Bilety wstępu i karnety uprawniają osoby je posiadające wyłącznie do rekreacyjnego
korzystania z basenu.
15. W czasie zawodów wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem karty uczestnictwa
w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu i nie stosujące się
do zaleceń ratowników lub służb porządkowych mogą być poproszone o opuszczenie
basenu.
17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz :
• palenia tytoniu, spożywania, wnoszenia i sprzedaży napojów alkoholowych oraz
innych środków odurzających;
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów
niebezpiecznych;
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wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających;
• wprowadzania i przebywania zwierząt;
• niszczenia wyposażenia.
18. Prowadzenie nauki pływania może odbywać się jedynie na zewnętrznym torze oraz
w sposób nie utrudniający korzystania z basenu innym osobom.
19. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
20. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia lub dyżurujących ratowników.
21. Ratownik ma obowiązek sprawdzić zgodność ilości osób wchodzących i wychodzących.
22. Grupy zorganizowane muszą posiadać co najmniej jednego instruktora odpowiedzialnego
za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.
23. Instruktor-opiekun grupy przed wejściem na halę basenową musi omówić zasady kąpieli
z dyżurnym ratownikiem.
24. Korzystanie ze zjeżdżalni musi odbywać się pod ciągłym nadzorem ratownika i zgodnie
z instrukcją znajdującą się przy wejściu na zjeżdżalnię.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika.
25. Na terenie hali basenowej zabrania się:
• biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody;
• skakania do wody z rozbiegu;
• wskakiwania do rury zjeżdżalni;
• wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych na halę basenową;
• niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej;
• stwarzania swoim zachowaniem, zagrożenia dla bezpieczeństwa innych
użytkowników;
• wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody bez zachowania szczególnej
ostrożności i zgody ratowników.
26. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać
dyżurnemu ratownikowi do oględzin i do odnotowania w Książce Ambulatoryjnej.
27. Grupy i osoby korzystające z basenu mogą wejść do szatni na 10 minut przed wyznaczoną
godziną wejścia.
28. Osoby spóźnione mogą być nie wpuszczone na halę basenową.
29. Po sygnale dźwiękowym korzystający z basenu powinni niezwłocznie opuścić halę
basenową.
30. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie „Regulaminu” odpowiadają dyżurni ratownicy.
Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do podporządkowania się ich
poleceniom.
31. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych Organizator wynajmujący
basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy-zawodów.
Obowiązuje wówczas regulamin zawodów oraz zalecenia organizatorów.
32. Ratownicy, instruktorzy i pracownicy OSiR, którzy nie pełnią dyżuru na pływalni,
traktowani są jak osoby korzystające z basenu i podlegają tym samym prawom
i obowiązkom – muszą posiadać ważny bilet wstępu.
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33. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości szkody na podstawie spisanego protokołu zniszczenia lub
uszkodzenia.
34. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe
zgubione, pozostawione lub skradzione na terenie pływalni.
35. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem Regulaminu.

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
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