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Słownik pojęć dotyczący regulaminu Krytej Pływalni przy ul. Łódzkiej 19-29 

Ilekroć w regulaminach dotyczących krytej pływalni będzie mowa o niżej wymienionych 

kwestiach, rozumie się przez nie: 

a) OSRiR – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu; 

b) Administratorze / Dyrektorze – Dyrektor OSRiR; 

c) Obsłudze krytej pływalni (lub obsłudze obiektu) – administrator, kierownik lub inspektor 

działu gospodarczo-eksploatacyjnego OSRiR; 

d) Osobach upoważnione – osoby upoważnione przez obsługę krytej pływalni; 

e) Krytej pływalni (w skrócie pływalni) – niecka basenowa, plaża wokół basenu, zaplecze 

szatniowo-sanitarne, brodzik do dezynfekcji stóp, hol z suszarkami oraz ciągi komunikacyjne 

łączące te miejsca; 

f) Szatniach – cztery oddzielne pomieszczenia. W skład każdej szatni wchodzi dodatkowo 

prysznic oraz WC; 

g) Hali basenowej (w skrócie hali) - niecka basenowa, brodzik do dezynfekcji stóp, plaża wokół 

basenu oraz ciągi komunikacyjne łączące te miejsca; 

h) Holu – hol przed szatniami basenowymi; 

i) Szatni – część zaplecza szatniowo-sanitarnego, obejmującą pomieszczenie z szafkami oraz 

przebieralnią. Szatnie są podzielone na damskie i męskie, co ma znaczenie przy wydawaniu 

kluczyka do szafki. Jeżeli użytkownik wymaga asysty opiekuna indywidualnego aby się 

przebrać, to płeć opiekuna definiuje rodzaj otrzymanego kluczyka; 

j) Cenniku – rozumie się przez to zbiór aktualnych cen za wszystkie usługi świadczone przez 

OSRiR, w szczególności na pływalni. Jest wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Kalisza w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie 

Kalisza, będącymi w dyspozycji OSRiR oraz ustalenia opłat za usługi świadczone przez OSRiR; 

k) Kliencie – osobie która dokonała zakupu w kasie basenowej lub posiada podpisana 

obowiązującą umowę dotycząca świadczenia usług przez OSRiR; 

l) Najemcy / organizatorze – rozumie się przez to organizatora zajęć (osobę fizyczna lub 

przedstawiciela organizacji), związaną z Administratorem obowiązującą umową dotycząca 

wynajmu niecki basenowej lub jej części (dotyczy też organizacji imprez). Organizatorem jest 

także opiekun grup płetwonurków; 

m) Użytkowniku – osoba mająca prawo wstępu na pływalnię, wydane na podstawie biletu, 

karnetu lub innego dokumentu akceptowanego w danym momencie na kasie basenowej; 

n) Kluczyku do szafki (w skrócie kluczyku) – numerowany kluczyk, wydawany użytkownikowi 

w kasie basenowej, przypisany do konkretnej szafki; 

o) Karcie wstępu – karta upoważniającą jednego użytkownika do wstępu na halę basenową; 

p) Karcie toru – karta upoważniającą posiadacza do korzystania na wyłączność z toru; 

q) Kartach dostępu (w skrócie kartach) – karty wstępu oraz/lub karty torów; 

r) Grupach zorganizowanych – rozumie się przez to grupy użytkowników biorące udział 

w zajęciach zorganizowanych pod przewodnictwem opiekuna grupy zorganizowanej, 

a prowadzonej przez instruktora grupy; 

s) Nurkach / Płetwonurkach – osoby pływające z oprzyrządowaniem do nurkowania; 

t) Instruktorach indywidualnych – instruktorzy prowadzących zajęcia nauki pływania 

indywidualnego - muszą posiadać stosowne umowy podpisane z OSRiR.  
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u) Instruktorze grupy – osoba prowadząca zajęcia, m. in. treningi oraz nauki pływania. 

Instruktor grupy może być też jednocześnie jej opiekunem; 

v) Obuwiu zmiennym – czyste obuwie na zmianę (np. klapki lub buty basenowe); 

w) Ratowniku – osoba posiadającą uprawnienia ratownika wodnego, pełniącą dyżur na 

pływalni. Ratownik na odzieży wierzchniej posiada napis „Ratownik” lub „Ratownik WOPR”; 

x) Sygnale kończącym – kilkusekundowy, nieprzerwany sygnał dzwonka, który informuje 

użytkownika, że właśnie zakończył się czas trwania aktualnej jednostki basenowej. 

y) Opiekunie indywidualnym – osoba dorosła (np. opiekun prawny), biorąca pełną 

odpowiedzialność za użytkownika poniżej 13 roku życia; 

z) Opiekunie grupy zorganizowanej (w skrócie opiekunie grupy) – jest nim instruktor, 

opiekun, nauczyciel, prowadzący lub najemca grupy zorganizowanej. Osoba ta towarzyszy 

swojej grupie w trakcie całej wizyty na pływalni (od momentu przejęcia opieki od  opiekuna 

indywidualnego); 

aa) Opiekunie osoby niepełnosprawnej – rozumie się przez to osobę bez karty wstępu, 

upoważnioną do towarzyszenia użytkownikom niepełnosprawnym w czasie całej wizyty na 

pływalni, ze względu na fakt, że tacy użytkownicy nie mogą dostać się do lub opuścić niecki 

basenowej z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo 

głębokim lub osoby mającej trudność z samodzielnym dostaniem się do niecki basenowej 

lub jej opuszczeniem. Opiekunowie ci mogą towarzyszyć tym osobom na terenie całej 

pływalni, za wyjątkiem przebywania w niecce basenowej przez czas dłuższy, niż to 

wymagane do wykonania czynności wymienionych w poprzednim zdaniu. 

 

 


