REGULAMIN PŁYWALNI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ

1. Pływalnia jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek

12. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje noszenie czystego

Sportu i Rekreacji w Przeworsku, z siedzibą przy ul. Budowlanych 9.

stroju kąpielowego.
13.

2. Pływalnia czynna jest od godz. 10.00 do godz. 18.30.

Za

bezpieczeństwo

osób

kąpiących

się

odpowiedzialni

są ratownicy WOPR. Ratownikami są osoby noszące ubiór
z emblematem WOPR.

3. Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby posiadające

14. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są stosować się

wykupiony bilet wstępu lub karnet.

do poleceń pracowników pływalni oraz ratowników WOPR.

4. Zakup biletu i karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem

15. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się

się i akceptacją postanowień regulaminu obiektu.

wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy
oraz poinformowanie ratowników lub pracowników pływalni

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod kontrolą

o zagrożeniach.

osoby dorosłej.
16. Zabrania się osobom znajdującym się na terenie pływalni:
6.



Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody

zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem

wchodzić do wody bez wcześniejszego użycia natrysku
i dezynfekcji stóp w brodziku

i dezynfekcji stóp w brodziku.



wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika WOPR
oraz wówczas, gdy wywieszona jest czerwona flaga,

7. Zabrania się korzystania z basenu:





osobom,

których



oznaki

zewnętrzne

wskazują

niszczyć urządzeń i sprzętu, stanowiących wyposażenie
pływalni,

na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę,



zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom,

czyraki itp.



wrzucać do wody inne osoby oraz zachowywać się

osobom z infekcjami dróg oddechowych, moczowych

w sposób zagrażający bezpieczeństwu,

oraz śluzówek,



wykonywać skoki do wody,

osobom z otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się



biegać na obrzeżu niecki basenu,

ranami, z brakiem higieny osobistej oraz padaczką.



brudzić i zaśmiecać terenu pływalni,



używać

8.Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje
na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków.

sprzętu

sportowego

niezgodnie

z

jego

przeznaczeniem.
17. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu
będą usuwane z terenu pływalni.

9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:


palenia tytoniu,



wnoszenia
narkotyków

18. Osoby niszczące lub uszkadzające mienie, znajdujące się
spożywania

i

oraz

innych

napojów

alkoholowych,

środków

odurzających,

na

terenie

pływalni,

ponoszą

odpowiedzialność

materialną

za wyrządzone szkody.

psychotropowych,



wnoszenia

opakowań

szklanych,

ostrych

narzędzi

19.

Pracownik

obsługi

obiektu

może

lub częściowo ograniczyć możliwość korzystania z poszczególnych

wprowadzania zwierząt.

urządzeń w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

10. Na teren obiektu nie będą wpuszczane i z terenu obiektu będą

20. Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrektorowi MOSiR

usuwane osoby, których stan wskazuje na użycie alkoholu,

w Przeworsku.

narkotyków, środków odurzających, psychotropowych itp.
11.

Za

całkowicie

oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

przedmioty wartościowe,

pozostawione

na

odpowiedzialności.

terenie

Dyrektor MOSiR

dokumenty oraz pieniądze

pływalni,

MOSiR

nie

ponosi

Grzegorz Łuczyk

