
 

 

 

Regulamin basenu Ustronie 

 

1. Kryta pływalnia jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Regionalnego Centrum 

Sportowego sp. z o.o. w Lubinie. 

2. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z Regulaminem basenu. 

3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

 palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, 

 wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów  

niebezpiecznych, 

 wprowadzania zwierząt 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej 

5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, 

odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni, 

6. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem 

celem ustalenia zasad kąpieli, 

7. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich. 

8. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym na obuwie typu 

plażowego, 

9. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy. 

10. Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego 

ciała mydłem pod natryskiem, 

11. Na terenie hali basenowej zabrania się: 

 biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody, 

 skakania do wody, 

 konsumpcji artykułów żywnościowych, 

 niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej, 

 używania mydła i innych środków chemicznych. 

12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby 

skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, 



padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia 

równowagi, 

13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu 

ratownikowi, 

14. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada 

instruktor/nauczyciel prowadzący zajęcia, 

15. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z basenu odpowiadają ratownicy. 

16. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo - rekreacyjnych organizator wynajmujący basen 

odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkich uczestnikom imprezy, 

17. Osoby uprawnione do korzystania z basenu bądź sauny nie mogą przenieść tego uprawnienia 

na osoby trzecie, 

18. Ratownicy pełniący dyżur w pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu 

Pływalni 

19. Odpłatność za usługi pływalni pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

20. Opłata za pierwszy cykl pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. 

21. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% 

wartości szkody, 

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

w wysokości 60zł, 

23. Za zgubienie kluczyka do szafki użytkownik obowiązany jest uiścić opłatę karną w wysokości 

20zł 

24. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu 

przedmioty wartościowe, 

25. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem 

regulaminu, 

26. Osoby naruszające przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników lub służb 

porządkowych będą usunięte z terenu obiektu, 

27. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni, książka skarg i wniosków znajduje się w 

kasie basenu. 

 


