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Regulamin krytej pływalni przy ul. Łódzkiej 19-29 

§ 1. PRZEDMIOT REGULACJI 
1. Regulamin ogólny obiektów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu stanowi integralną część 

niniejszego regulaminu (załącznik nr 1). 

2. Szczegółowy słownik pojęć dotyczący pływalni został zawarty w załączniku nr 3 i stanowi integralną część 

niniejszego regulaminu. 

3. Dodatkowe zasady grup zorganizowanych zostały spisane w załączniku nr 4 i stanowią integralną część 

niniejszego regulaminu. 

4. Ilekroć będzie mowa o regulaminie, odnosić się to będzie do zasad wynikających z niniejszego regulaminu 

oraz jego integralnych składowych, wymienionych w punktach powyżej. 

 

§ 2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI 
1. Przed wejściem na teren oraz rozpoczęciem korzystania z krytej pływalni należy: 

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnie go przestrzegać. 

b) stosować się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenie pływalni; 

c) dostosować swój plan aktywności do aktualnie posiadanych umiejętności; 

d) użytkować sprzęt odpowiedni do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawny technicznie i zgodnie 

z jego przeznaczeniem oraz zasadami użycia – przed jego użyciem należy każdorazowo uzyskać zgodę 

ratownika; 

e) bezzwłocznie informować ratownika o zaistniałym wypadku oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób na pływalni. 

2. Z pływalni można korzystać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 

3. Pływanie rekreacyjne z oprzyrządowaniem (nurkowanie) - dozwolone jest tylko w grupach 

zorganizowanych. 

4. Kryta pływalnia jest czynna codziennie w godz. 6:00 do 22:00. 

5. Z niecki basenowej może jednorazowo korzystać do 45 użytkowników. 

6. Na terenie pływalni obowiązuje obuwie zmienne, które należy zmieniać w holu przed szatniami 

basenowymi. 

7. Przed wejściem na halę basenową, każdy użytkownik zobowiązany jest do umycia całego ciała pod 

prysznicem (także po skorzystaniu z WC), a następnie przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp, 

zlokalizowany pomiędzy szatniami a plażą basenową. 

8. Użytkownicy w hali basenowej są zobowiązani do noszenia wyłącznie kompletnego stroju kąpielowego. 

Strój kąpielowy to czepek oraz odpowiednio dla: 

a) kobiet – jedno- lub dwuczęściowy strój; 

b) mężczyzn -  kąpielówki lub szorty kąpielowe bez kieszeni (długość maksymalnie do kolan); 

c) dzieci nieumiejące korzystać z toalety: pieluchomajty do kąpieli; 

d) dla nurków – odpowiednio przystosowany strój do nurkowania. 

9. Obowiązuje zakaz wstępu z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia. 

10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie 

indywidualni ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Dzieci niepotrafiące korzystać z 

WC są zobowiązane do noszenia jednorazowych pieluchomajtek. 

11. Prawo wstępu na pływalnię mają wyłącznie: 

a) użytkownicy; 

b) opiekunowie osób niepełnosprawnych; 

c) instruktorzy indywidualni w celu prowadzenia zajęć; 

d) instruktorzy, opiekunowie i prowadzący zajęcia grup zorganizowanych 

e) osoby upoważnione; 

12. Opiekun indywidualny może asystować swojemu podopiecznemu przy wejściu i wyjściu z szatni, jeżeli 

założy obuwie zmienne. 
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§ 3. ZASADY WEJŚCIA NA PŁYWALNIĘ  

1. Wejścia użytkowników na halę basenową następują co jednostkę basenową. 

2. Jednostka basenowa trwa 45 minut zegarowych. 

3. Pierwsza godzina wejścia na basen to 6:00, ostatnia 21:00. 

4. Użytkownik przed wejściem na pływalnię pobiera w kasie basenowej kluczyk do szafki oraz kartę (lub karty) 

dostępu. 

5. Użytkownik może wejść do szatni maksymalnie 15 minut zegarowych, przed godziną faktycznego wejścia 

na basen.  

6. Ratownik wpuszcza użytkowników na halę basenową w godzinach wejścia na basen. 

7. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania ratownikowi posiadanych kart dostępu zaraz przy wejściu na 

halę basenową. Jedna karta dostępu upoważnia do korzystania z hali basenowej (lub toru na wyłączność) 

przez jedną jednostkę basenową. Brak przekazania karty skutkuje nieuzyskaniem dostępu do dóbr 

przypisanych do karty. 

8. Można realizować wejścia na więcej, niż jedną jednostkę basenową na raz, jeżeli następują kolejno po 

sobie. W tym celu należy nabyć w kasie basenowej więcej kart za jednym razem i przekazać je wszystkie 

ratownikowi. 

 
§ 4. ZASADY WYJŚCIA Z PŁYWALNI 

1. Sygnał kończący zajęcia jest emitowany co jednostkę basenową poprzez dzwonek, zamontowany w hali 

basenowej, informując użytkowników o zakończeniu aktualnie trwającej jednostki basenowej. 

2. Użytkownik jest zobligowany do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej w momencie, kiedy 

minie czas ostatniej jednostki basenowej, na którą przekazał kartę wstępu. Po opuszczeniu basenu należy 

niezwłocznie opuścić halę basenową, pamiętając o zabraniu ze sobą wszystkich uprzednio przyniesionych 

rzeczy (nie dotyczy oddanych kart dostępu).  

3. Użytkownik może przebywać w szatni oraz holu maksymalnie do 15 minut zegarowych, licząc ten czas od 

momentu zakończenia ostatniej jednostki basenowej, która mu przysługiwała. Po tym czasie jest 

zobowiązany do opuszczenia pływalni. 

4. Wskazane jest poinformowanie ratownika w przypadku, kiedy użytkownik planuje opuścić halę basenową 

znacznie szybciej, niż wybrzmi sygnał kończący. 

 
§ 5 ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI 

1. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa dodatkowo zabrania się: 

a) biegania lub podejmowania innych aktywności, które mogą mieć znaczny wpływ na pogorszenie 

warunków bezpieczeństwa na pływalni; 

b) wpychania do wody innych osób przebywających w hali basenowej; 

c) używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów; 

d) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów bez zgody ratownika; 

e) wnoszenia oraz spożywania posiłków w hali basenowej lub pozostawiania po sobie jakichkolwiek 

rzeczy; 

f) skakania do wody ze słupków startowych i obrzeży basenu bez zezwolenia ratownika lub instruktora; 

g) przebywania w pomieszczeniu ratownika osób nieupoważnionych; 

h) przebywania w pomieszczeniu instruktorów osób innych niż upoważnionych lub prowadzących 

aktualnie zajęcia (lub w najbliższym czasie);  

i) urządzania fałszywych alarmów; 

j) kąpieli z założoną biżuterią (m.in. zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, 

łańcuszkach, kolczykach itp.); 

k) wchodzenia do niecki basenowej z jakimikolwiek ranami otwartymi oraz z plastrami lub bandażami. 
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2. Dopuszcza się spożywanie napojów na terenie hali basenowej wyłącznie bezpośrednio z zamykanych 

pojemników z tworzywa nietłukącego się, przy czym zabronione jest wylewanie tych napojów na terenie 

pływalni.   

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Informacje o czasowych wyjątkach od powyższych reguł, będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń przy 

wejściu na pływalnię (koło kasy basenowej) oraz na stronie internetowej OSRiR przez obsługę obiektu. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie 

oddane do depozytu. Depozyt znajduje się w kasie basenowej. 

3. Opłaty za korzystanie z pływalni pobiera się zgodnie z cennikiem. W cenniku są również zawarte wszystkie 

aktualnie obowiązujące uprawnienia do wstępów ulgowych.  

4. Opłata za wstęp na pływalnię zwracana jest wyłącznie w przypadku, gdy brak skorzystania z pływalni 

nastąpił z przyczyn zawinionych przez administratora. 

 

 


