
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU 

przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie

1. Namysłowski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  -  basen  „Delfin”

w Namysłowie, zwany dalej pływalnią (tel. 77/4 102 489, e-mail:

kasa@nosirnamyslow.pl),  jest  zarządzany  przez  Namysłowski

Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Namysłowie.

2. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:

      – basen sportowy: od 120 [cm] do 180 [cm],

      – basen rekreacyjny: 100 [cm].

3. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od

6:00 do 22:00.

4. Przed  wejściem na  teren  pływalni  oraz  rozpoczęciem korzystania

z poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych należy zapoznać się

z Regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami.

5. Osoby  naruszające  porządek  publiczny,  przepisy  Regulaminu,

niestosujące  się  do  zaleceń  ratowników  lub  służb  porządkowych

będą usunięte z terenu obiektu.

6. Wszystkie osoby znajdujące się w hali basenowej muszą posiadać

zapięty  na  nadgarstku  dłoni  identyfikator  (nie  dotyczy  grup

zorganizowanych szkolnych).

7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

      – palenia tytoniu, spożywania, wnoszenia i sprzedaży napojów

         alkoholowych,

      – używania własnych urządzeń elektrycznych,

      – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych

         przedmiotów niebezpiecznych,

      – wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub

         innych środków odurzających,

      – wprowadzania i przebywania zwierząt,
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    –   wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie

       utonięcia i narażać zdrowie innych osób korzystających z pływalni.

8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod

opieką osoby pełnoletniej.

9. Grupy  zorganizowane  muszą  posiadać  co  najmniej  jednego

instruktora  na  15  uczestników,  odpowiedzialnego  za  swoich

podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.

10. Instruktor – opiekun grupy przed wejściem na halę basenową musi

dokonać stosownego wpisu do Książki  Ewidencji  Zajęć Grupowych

znajdującej  się  w  kasie  basenowej  oraz  omówić  zasady  kąpieli

z dyżurnym ratownikiem WOPR.

11. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich.

12. Użytkownicy  pływalni  są  zobowiązani  do  zmiany  obuwia,  w  holu

głównym za kasą, na obuwie typu plażowego.

13. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:

– dla kobiet jedno lub dwu częściowy,

– dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała,

– dla użytkowników grup zorganizowanych czepki kąpielowe.

14. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest przed wejściem do hali

basenowej do umycia całego ciała pod prysznicem oraz odkażenia

stóp w brodziku (nogomyjki).

15. Korzystanie  z  wanien  hydromasażu  dozwolone  jest  jednorazowo

przez  7  osób  w  każdej  wannie,  a  uruchamiania  urządzeń

hydromasaży dokonuje dyżurny ratownik.

16. Przy korzystaniu z atrakcji  pływalni należy bezwzględnie stosować

się  do  poleceń  dyżurnych  ratowników  i  zgłaszać  im  potrzebę

włączenia dodatkowych urządzeń.

17. Na terenie hali basenowej zabrania się:

– biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników

do wody,
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– skakania do wody z rozbiegu,

– konsumpcji artykułów żywnościowych w hali basenowej,

– wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich

   przedmiotów,

– niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,

– używania mydła i innych środków chemicznych,

– pływania w szkłach kontaktowych,

– dzieci do lat 3, korzystające z pływalni, muszą posiadać na sobie

        jednorazowe pieluchomajtki przeznaczone do kąpieli.

18. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki

zewnętrzne  wskazują  na  choroby  skóry,  grzybicę,  brodawicę,

rumień,  różę  itp.,  otwarte  skaleczenia,  choroby  zakaźne,  trudno

gojące się  rany,  brak higieny osobistej,  padaczkę,  częste iniekcje

dożylne  na  kończynach  górnych,  trudności  z  oddychaniem,

zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie się.

19. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni

ze szczególną ostrożnością i po konsultacji ze swoim lekarzem.

20. Wszelkie  skaleczenia,  urazy  oraz  nieprawidłowości  należy

niezwłocznie  zgłaszać  dyżurnemu  ratownikowi  do  oględzin  i  do

odnotowania w Książce Ambulatoryjnej.

21. Za  bezpieczeństwo  osób  indywidualnie  korzystających  z  basenów

odpowiadają dyżurni ratownicy WOPR.

22. Za  bezpieczeństwo  osób  uczestniczących  w  zajęciach  grupowych

odpowiadają  instruktorzy  prowadzący  zajęcia  i  dyżurni  ratownicy

WOPR.

23. W  czasie  zawodów  lub  innych  imprez  sportowo-rekreacyjnych

Organizator  wynajmujący  basen  odpowiada  i  zapewnia

bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy – zawodów.

24. Osoby uprawnione do korzystania  z  basenów nie mogą przenieść

tego uprawnienia na osoby trzecie.
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25. Ratownicy pełniący dyżur w pływalni  sprawują ogólny nadzór nad

przestrzeganiem  Regulaminu.  Wszystkie  osoby  korzystające

z basenów zobowiązane są do podporządkowania się jego nakazom. 

Niepodporządkowanie  się  ww.  nakazom  spowoduje  zakaz

korzystania z usług świadczonych we wszystkich pływalniach CTiR

„DELFIN”.

26. Do korzystania z usług pływalni uprawnione są osoby, które z „góry”

dokonają  opłaty  zgodnej  z  obowiązującym  cennikiem.  Naliczenie

dopłaty, do każdej 1 minuty przekroczonego czasu podstawowego,

odbywać się będzie przy wyjściu, w oparciu o aktualny cennik.

27. Faktury VAT za usługi pływalni można otrzymać w KASIE.

28. Za  zniszczenie  lub  uszkodzenie  wyposażenia  pływalni  obowiązuje

odpłatność  w  wysokości  100%  wartości  szkody  i  na  podstawie

spisanego protokołu zniszczenia lub uszkodzenia.

29. Za zgubienie zegarka elektronicznego użytkownik zobowiązany jest

zapłacić karę według cennika w kasie basenowej.

30. Za zgubienie żetonu z szatni  wierzchniej  użytkownik zobowiązany

jest zapłacić karę według cennika w kasie basenowej.

31. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub

pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe, np. wózek

dziecięcy.

32. Kierownictwo  pływalni  nie  odpowiada  za  wypadki  spowodowane

nieprzestrzeganiem Regulaminu.

33. Skargi  i  wnioski  można zgłaszać  osobiście  w poniedziałki  i  piątki

w  godz.  12.00–14.00  Kierownikowi  lub  każdorazowo  wpisem  do

Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie basenowej.

34. Zajęcia z nauki doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych

zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor

ośrodka  lub  inne  osoby  fizyczne  i  prawne  za  pisemną  zgodą

kierownika ośrodka.
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                                                                           Zatwierdził:
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