
              REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „KORAL” W MORAWICY 

 

1. Kryta pływalnia jest obiektem Gminy Morawica, zarządzanym przez  

„KORAL” SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ          

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. SZKOLNA 6, 26-026 MORAWICA. 

 

2. Kryta pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 6.00 – 22.00. 

 

3. Wejście na basen odbywa się do godz. 20.45. 

 

4. Opuszczenie niecki basenowej do godz. 21.45. 

 

5. Opłata za wstęp na pływalnię pobierana jest z góry za jedną godzinę, według cennika i nie 

     podlega zwrotowi.  

 

6. Naliczanie czasu pobytu na basenie rozpoczyna się od momentu zalogowania paska przy  

     bramce lub automatycznie po upływie 5 minut od jego zakupu, a kończy się przy wyjściu 

     w momencie odczytania paska w kasie. 

 

7. Suszarki na korytarzu znajdują w strefie płatnej. 

 

8. Rozliczenie pobytu na hali basenowej oraz w saunie odbywa się zgodnie z cennikiem    

    zatwierdzonym przez Zarząd „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

    

9. Z basenu mogą korzystać: 

    a)   osoby, które wykupiły bilet wstępu, 

b)   osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

c)   osoby umiejące pływać pod nadzorem ratownika, 

d)   dzieci do lat 7 wyłącznie  pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, 

e)   grupy zorganizowane mające co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników.  

      Po wejściu na strefę basenową opiekun zobowiązany jest do skontaktowania się  

      z ratownikiem WOPR w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli przez grupę. 

 

10. Z basenu nie mogą korzystać: 

a)   osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem  

      środków odurzających, 

b)   osoby, których oznaki wskazują na: choroby zakaźne, choroby skóry, grzybice, otwarte 

      skaleczenia, nie zagojone rany, chore na nieżyt górnych dróg oddechowych, padaczkę,  

      brak higieny osobistej, mocno rozgrzane i po obfitym posiłku, trudności  

      w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie,   

c)   osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

 

 11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z urządzeń krytej pływalni ze  

       szczególną ostrożnością (lub po zasięgnięciu opinii lekarza). Za skutki zdrowotne  

       przebywania tych osób na basenie Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności.  

 

   12. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu takich jak:  

       zjeżdżalnia, sauna, jacuzzi, grota solankowa należy zapoznać się z właściwym  

       regulaminem i instrukcją obsługi.  

 



 13 .Osoby znajdujące się w budynku krytej pływalni zobowiązane są do podporządkowania  

     się komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł, poleceń ratowników i do sygnalizacji     

     urządzeń.    

  

 14. Wchodzący do pomieszczeń szatni i na halę basenową zobowiązany jest do zmiany  

       obuwia. Obuwie zewnętrzne i wierzchnią odzież należy pozostawić w szatni holu  

       głównego. 

 

 15. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego 

       oraz umycia się przed wejściem do basenu pod natryskiem i przejścia przez brodzik  

       dezynfekcyjny. 

 

16. Korzystający z pływalni mają obowiązek w czasie przebywania w basenie używać czepka  

      kąpielowego. 

 

17. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do  

       wody.      

 

18. Niemowlęta korzystające z kąpieli powinny być ubrane w specjalne pielucho-majtki 

       przeznaczone do pływania. 

 

19. Zabronione jest używanie w  wodzie basenowej mydła i innych środków myjących. 

 

20. Korzystającym z krytej pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających  

      bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

a) biegania po terenie pływalni oraz skakania do wody bez zezwolenia ratownika  

            lub opiekuna grupy,  

b) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, żuć gumę do żucia, stosować środki  

           odurzające oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,  

c) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych  

            przedmiotów, 

      d)  wpychać, chlapać wodą lub zanurzać innych użytkowników basenu, 

      e)  pływać z ostrymi przedmiotami na rękach, np. zegarki, biżuteria, 

      f)  używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony, 

      g)  pozostawiać bez nadzoru dzieci nie umiejące pływać, 

      h)  załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,    

      i)   hałasować,   

      j)  wprowadzać zwierząt, 

      k) wchodzić na trybuny przez barierki oddzielające basen od trybun, 

      l)  niszczyć urządzenia i sprzęt pływalni, 

      m) zaśmiecać i brudzić teren krytej pływalni. 

      

21. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratowników. 

 

22. Ratownikami są osoby, które noszą ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym  

       z napisem RATOWNIK. 

 

23. Wszelkie skaleczenia, urazy i wypadki oraz zaobserwowane nieprawidłowości należy  

      niezwłocznie zgłosić ratownikowi WOPR lub innemu pracownikowi krytej pływalni. 

 



24. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są prowadzący zajęcia  

      w stosunku do grupy i ratownicy w stosunku do wszystkich. 

 

25. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową: 

      a)  pojedynczy gwizdek  - przekroczenie regulaminu kąpieli, 

      b)  podwójny gwizdek  - koniec kąpieli, 

      c)  seria krótkich gwizdków - „ALARM”. 

 

26. Na sygnał „TONIE” oznaczającym akcję ratowniczą wszyscy pływający muszą natychmiast  

      opuścić nieckę basenową.   

 

27. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów pływackich oraz 

      zakaz pływania w poprzek basenu. 

  

28. Zasady korzystania z krytej pływalni przez grupy: 

      a)   wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie, 

      b)   prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach, 

      c)   spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia, 

      d) prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć 

            i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na  

            pływalnię,  

e) prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na  

            pływalni oraz właściwe zachowanie się grupy w innych pomieszczeniach pływalni, np.  

            w szatni, WC, holu, 

f) używany podczas zajęć sprzęt pływacki i ratowniczy należy złożyć w wyznaczonych  

            miejscach. 

g) na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący zobowiązani są natychmiast opuścić  

           basen. 

 

29. W trakcie przeprowadzania zawodów pływackich organizator jest obowiązany przestrzegać  

      przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa  

      pływających.          

 

30.  Zarząd „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. może kontrolować wszystkie zajęcia,  

       a w przypadku stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.   

 

31. Za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione lub skradzione w szatniach lub 

       w innych miejscach obiektu, a nie oddane do depozytu w kasie, Zarząd „KORAL”  

       sport i rekreacja sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 

 

32. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia krytej pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność  

       materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność  

       ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

 

33.  Kryta pływalnia objęta jest monitoringiem.  

 

34. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  

       z terenu krytej pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od  

       ewentualnego skierowania sprawy na drogę  postępowania w sprawach o wykroczenie. 

 



35. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uiścić opłatę  

      w wysokości 100,00 PLN. 

 

36. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem  

      niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane  

      podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur. 

 

37. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować  

      swych uprawnień innym osobom. 

      

38. Osoby korzystające z pływalni „KORAL” wyrażają zgodę na używanie ich wizerunku  

       w celach marketingowych. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody na wykorzystywanie jego  

       wizerunku, proszony jest o złożenie pisemnego oświadczenia.  

 

39. Wszelka działalność zarobkowa, fotografowanie, filmowanie zarobkowe oraz propagowanie  

      różnego rodzaju materiałów reklamowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Prezesa   

      Zarządu „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

 

40. Po zamknięciu pływalni na jej terenie mogą przebywać tylko wyznaczone służby. 

 

41. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników pływalni. 

 

42. Osoby korzystające z krytej pływalni „KORAL” zobowiązane są do zapoznania się 

      z powyższym regulaminem oraz przestrzegania przepisów w nim zawartych.     

 

43. Zarząd „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za  

      wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu, zaleceń i instrukcji  

      personelu lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń obiektu. 

 

44. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

      Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni.    

 

 

                                 

                                                                                                 Zarząd  

„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

 


