
Regulamin krytej pływalni „AQUA PLANT” 

 
 

§1. Przepisy ogólne 

1. Pływalnia kryta w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 jest obiektem administrowanym przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 

2. Pływalnia kryta jest otwarta codziennie według podanego odrębnie harmonogramu. 

3. W hali basenowej może przebywać jednocześnie do 91 osób. 

4. Przed zakupieniem biletu wstępu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, instrukcjami 

użytkowania atrakcji basenowych i bezwzględnie się do nich stosować w trakcie pobytu w hali 

basenowej. 

5. Pływalnia kryta jest obiektem monitorowanym w sposób ciągły. Monitoring wizyjny wraz z zapisami 

prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów. Nagrania z kamer 

mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się 

do regulaminu.  

6. Uprawnienia do wstępu ulgowego określa cennik pływalni. Wstęp ulgowy przysługuje po okazaniu 

stosownych dokumentów. 

7. Z pływalni korzystać mogą: 

a) grupy - osoby uczące się pływać lub ćwiczące pod opieką instruktora lub nauczyciela posiadającego 

odpowiednie uprawnienia, 

b) osoby indywidualne. 

8. Wejście do hali basenowej odbywa się po otrzymaniu czytnika  kodującego (transpondera) w kasie przy 

wejściu. 

9. Czytnik kodujący jest jednocześnie biletem wstępu oraz kluczem do osobistej szafki ubraniowej. 

10. Po wyjściu z szatni czytnik kodujący jest zwracany w kasie, na tej podstawie klient reguluje należność 

za czas przebywania na pływalni. Po oddaniu czytnika kodującego i rozliczeniu się w kasie wracanie do 

szatni jest zabronione 

11. Za zniszczenie, zgubienie czytnika kodującego pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. 

12. Czytnik kodujący należy oddać indywidualnie. 

13. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w zmiennym (czystym) obuwiu (klapki). 

14. Szafkę otwiera się i zamyka poprzez przyłożenie transpondera do elektronicznego zamka znajdującego 

się na szafkach.  

15. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych. 

16. Pływalnia nie zapewnia specjalnej niecki przeznaczonej dla dzieci do lat 3. 

17. Korzystanie z pływalni przez dzieci do lat 3 odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub 

opiekunów. Obowiązują pampersy wodoodporne. 

18. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobnymi  korzystają                

z pływalni na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

19. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz osoby              

z zewnętrznymi oznakami chorób, osoby stwarzające niebezpieczeństwo lub stanowiące zagrożenie dla 

otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię. 

20. Na pływalni obowiązuje noszenie przylegającego do ciała stroju kąpielowego w dowolnym kolorze, bez 

kieszeni i metalowych elementów oraz czepek  kąpielowy całkowicie zasłaniający włosy pływającego. 

21. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do rezerwacji obiektu lub jego części  na zawody 

pływackie lub inne imprezy sportowe. 

22. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni krytej wszelkiej działalności zarobkowej oraz 

marketingowej,  w tym również udzielania prywatnej nauki pływania przez osoby/firmy, które nie 

posiadają zawartej umowy z MOSiR na prowadzenie takiej działalności.  

 



§2. Przepisy szczegółowe 

1. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni, mogą 

odbywać się tylko w obecności ratownika. 

2. Każdą osobę korzystającą z pływalni obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem            

z użyciem środka myjącego oraz przejście przez brodzik do płukania nóg przed wejściem 

do wody. 

3. Skoki do wody ze słupków startowych dozwolone są wyłącznie za zgodą ratownika. 

4. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na teren hali basenowej tylko w stroju sportowym, boso lub 

w czystym obuwiu zmiennym (klapki, trampki, tenisówki lub obuwie podobne). 

5. 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. 

6. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą i wychodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma 

obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na 

zajęcia. 

7. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób pełnosprawnych na jedną 

posiadającą odpowiednie uprawnienia osobę prowadzącą zajęcia, wg ustalonego rozkładu zajęć. 

8. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić 

tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

9. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone wyłącznie po zawarciu umowy z MOSiR Mikołów. 

10. Przed każdymi zajęciami w grupach zorganizowanych opiekun grupy  ma obowiązek sprawdzić stan 

techniczny udostępnionych urządzeń i sprzętu sportowego. 

11. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu 

jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć. 

12. Za bezpieczeństwo i program grup zorganizowanych przebywających na pływalni, odpowiedzialność 

ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest 

opiekun lub kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych, korzystających                

z pływalni odpowiedzialny jest ratownik dyżurny. 

13. Członkowie grupy lub osoby mający uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować 

swoich uprawnień innym osobom. 

14. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz 

odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym. 

15. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt 

pływacki i ratowniczy (deski, tory, żerdzie, koła itp.). 

16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, kierownictwo pływalni nie ponosi 

odpowiedzialności.  

17. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.  

18. Zgodnie z obowiązującą rezerwacją toru umieszczoną w harmonogramie zajęć, ratownik dyżurny 

obowiązany jest do usunięcia osób korzystających z kąpieli na zarezerwowanym torze. 

19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu oraz nie stosujące się 

do poleceń ratowników lub pracowników obsługi będą usuwane z terenu pływalni wraz z pobraniem 

należności za wejście na obiekt, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia. 

20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody.  

21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać ratownikom. 

22. Ratownicy pełniący dyżur na terenie hali basenowej sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przebywające na terenie 

pływalni obowiązane są podporządkować się ich poleceniom i nakazom. 

23. Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach w ruchu prawostronnym, stosując się do oznaczeń: tor 

szybki 3-4 dotyczy wyłącznie klientów pływających szybko, tory 1-2-5-6 przeznaczone są do pływania 

rekreacyjnego. 



§3. Zakazy 

1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających, a w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 

b) biegać po obrzeżach otaczających nieckę pływalni, 

c) skakać z rozbiegu, hałasować, 

d) stawać, siadać i leżeć na linach oddzielających tory pływackie, 

e) popychać oraz wrzucać inne osoby do wody, 

f) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie, 

g) wykonywać podczas skoków do wody wszelkiego rodzaju ewolucji, 

h) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni, 

i) żuć gumy, 

j) wchodzić do wody z makijażem 

k) przebywać na terenie pływalni osobom postronnym, rodzicom oraz krewnym uczestników zajęć.  

2. Zabrania się korzystania z pływalni osobom posiadającym otwarte rany ciała oraz choroby zakaźne 

wyszczególnione w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) 

3. Zabrania się wprowadzania na cały obiekt zwierząt, rowerów, głośnego sprzętu oraz przedmiotów, które 

utrudniać mogą komunikację w obiekcie lub pływanie w samej niecce basenu.  

§4. Przepisy końcowe 

 

1. Kierownik – gospodarz obiektu jest odpowiedzialny za organizację wykorzystania krytej pływalni  

w  oparciu  o  miesięczny  harmonogram zatwierdzony przez dyrektora  MOSiR. 

2. Podstawą do korzystania z krytej pływalni przez grupy i osoby uczące się pływać lub ćwiczące pod 

opieką instruktora lub nauczyciela jest umowa zawarta z MOSiR lub pisemny wniosek zatwierdzony 

 przez dyrektora MOSiR. 

3. Kierownik – gospodarz obiektu oraz jego zwierzchnicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie 

stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni 

przerwać prowadzenie zajęć. 

4. Zabrania się prowadzenia zorganizowanych zajęć w krytej  pływalni bez wiedzy Dyrektora MOSiR.  

5. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor 

MOSiR. 

6. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor MOSiR. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DZ. U. 2011 r. 

Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. 2013 r. poz. 947 z późn. zm.); 

 

  

Regulamin zatwierdził: 

Dyrektor MOSiR 

w Mikołowie 


