
REGULAMIU KRYTEJ PŁYWALNI W 
STARACHOWICACH

I

 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.  Kryta  Pływalnia   w  Starachowicach  przy  ul.  Szkolnej  14  B  jest  obiektem  Gminy 
Starachowice, 

2. Pływalnia jest czynna:

- w dni powszednie od 6.00 do 22.00

- w soboty, niedziele i święta od 7.00 do 22.00

W  przypadku  wyłączenia  obiektu  z  użytkowania  spowodowanego  np.  rozgrywaniem 
zawodów sportowych informacja o tym zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń.

3. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, 
grafikiem zajęć pływalni i instrukcjami użytkowania atrakcji  oraz bezwzględnie się do nich 
stosować w czasie pobytu.

4. Zakup biletu i karty abonamentowej jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją 
warunków obowiązującego regulaminu.

5.  Osoby korzystające z  działu  odnowy biologicznej  zobowiązani  są  do zapoznania  się  
i stosowania obowiązującego Regulaminu Odnowy Biologicznej.

6.Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.

7. Obiekt Pływalni objęty jest stałem monitoringiem, a nagrania z kamer mogą być podstawą 
do  wyciągnięcia  konsekwencji  w  stosunku  do  użytkowników,  którzy  naruszają  zapisy 
Regulaminu.

8.  Monitoring  prowadzony  jest  w  sposób,  który  nie  narusz  godności  i  dóbr  osobistych 
korzystających z Pływalni.

9.Wstęp  na  teren  części  sportowo-rekreacyjnej  odbywa  się  na  podstawie  kart 
abonamentowych oraz biletów jednorazowych według obowiązującego cennika.

10.  Do  korzystania  z  części  sportowo-rekreacyjnej  oraz  części  odnowy  biologicznej 
upoważnia chip otrzymany w kasie i noszony na ręku.

11.Z chwilą przekroczenia bramki odnowy biologicznej (w trakcie pobytu na basenie) czas 
basenowy  zostaje  zawieszony  a  naliczana  jest  opłata  według  cennika  obowiązującego  
w odnowie biologicznej

11. Wchodzący na teren pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni głównej (należy 
zostawić tam okrycie wierzchnie) oraz zmiany obuwia na klapki basenowe, w których nie 
należy wchodzić do wody.



12.  Czas  pobytu  na  hali  basenowej  mierzony  jest  od  momentu  przejścia  przez  bramkę 
systemu  obsługującego  pływalnię  przy  użyciu  chipa  pobranego  w  kasie,  który  należy 
zwrócić.

13. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności Ratowników (oznakowanych 
czerwonym  lub  pomarańczowy  kolorem)  pełniących  funkcję  nadzoru  w  sprawach 
dotyczących  bezpieczeństwa,  porządku  oraz  przestrzegania  regulaminu  w  obrębie  hali 
basenów i pomieszczeń przyległych.

14. W czasie pobytu na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy.

15. Na basenie sportowym obowiązuje pływanie wzdłuż torów w ruchu prawostronnym.

16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 palenia papierosów

  wprowadzania zwierząt

 powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób

 sprzedaży, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych 

 przebywania osób pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych

 biegania na terenie obiektu

 skoków do wody poza miejscami do tego przeznaczonymi

 hałasowania

 korzystania  z  basenu  w stroju  innym  niż  kąpielowy  (przyległe  do  ciała  spodenki, 
kostium kąpielowy damski)

 pływania w basenie w innych okularach niż pływackie

 spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi

 wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych 
użytkowników 

 żucia gumy w basenie

 wszczynania fałszywych alarmów

 wchodzenia do pomieszczeń dla personelu krytej pływalni

17. Zabrania się wstępu osobom chorym na choroby zakaźne, skórne oraz osobom, których 
stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm oraz opatrunkami na ciele.

18. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających 
środków, nie będą wpuszczane na teren obiektu.

19. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, pod rygorem 
usunięcia z terenu obiektu bez zwrotu należności za bilet.



20.  Każdego  korzystającego  z  pływalni  obowiązuje  dokładne  umycie  ciała  mydłem  pod 
natryskiem i przejście przez brodzik do płukania nóg przed wejściem do basenów

21.  Osoby niszczące  sprzęt  lub  urządzenia  pływalni,  zanieczyszczające  basen,  ponoszą 
pełna  odpowiedzialność  materialną  za  wyrządzone  szkody.  Za  osoby  niepełnoletnie 
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

22.  O  wszelkich  sytuacjach,  które  wymagają  interwencji  obsługi  pływalni  bądź  służb 
zewnętrznych należy natychmiast informować pracowników pływalni.

23. Podstawą do wniesienia reklamacji jest ważny paragon otrzymany w kasie.

24.  Przed  korzystaniem  z  szafki  zamykanej  za  pomocą  chipa  należy  zapoznać  się  
z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie otwierania i zamykania. Czas poświęcony na 
awaryjne otwierania szafki przez pracownika pływalni za pomocą "karty master" nie zwalnia 
z dopłaty naliczonej przez system obsługi klienta. 

25  Kierownictwo  Krytej  Pływalni  nie  odpowiada  za  przedmioty  wartościowe  zostawione  
w szafkach ubraniowych a w szczególności  za:  pieniądze i  papiery wartościowe,  klucze, 
telefony komórkowe,  zegarki,  karty kredytowe,  wszelkiego rodzaju dokumenty,  komputery 
przenośne  i  dane  w  nich  dane,  sprzęt  elektroniczny,  przedmioty  wykonane  z  metali 
szlachetnych oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i/lub numizmatycznej

26. Rzeczy wartościowe należy zostawiać w depozycie.

27. Przed opuszczeniem szatni szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą

28.  Po  opuszczenie  szatni  klient  powinien  zwrócić  chip  oraz  rozliczyć  się  z  pobytu  na 
pływalni.

29.  Pracownicy pływalni  zobowiązani są do wezwania Policji  w razie odmowy uiszczenia 
opłaty dodatkowej przez klienta.

30. W przypadku gdy na terenie Pływalni znajduje się komplet osób kierownictwo obiektu 
zastrzega sobie prawo ograniczenia wstępu Klientów na halę basenową.

31.  Korzystający  z  Pływalni  są  zobowiązani  do  bezwarunkowego  podporządkowania  się 
poleceniom i  nakazom ratowników dyżurnych, spełniających funkcję nadzoru w sprawach 
dotyczących bezpieczeństwa.

32. Ze względu na znaczną głębokość basenu sportowego (od 180 do 400 cm) mogą z niej 
korzystać osoby umiejące pływać.

33. Dzieci do lat 7 mogą przebywać  w części sportowej tylko pod opieką osób pełnoletnich, 
z wykupionym biletem wstępu, karta abonamentową, umiejących pływać.

34.Dzieci do lat 2 mogą przebywać w części basenowej w specjalnych pieluchomajtkach.

35.Osoby  niepełnosprawne,  których  schorzenia  uniemożliwiają  kontrolowanie  czynności 
fizjologicznych, nie mogą korzystać z części basenowej

36.  Na  sygnał  dźwiękowy (trzy gwizdki)  lub  polecenie  ratownika,  korzystający  z  basenu 
powinni natychmiast wyjść z wody.



37.  Ratownicy  pełniący  dyżur  mają  prawo  do  egzekwowania  Niniejszego  Regulaminu  
z wyprowadzeniem z hali basenowej włącznie. 

38. Nauka pływania odbywa się na odrębnie ustalonych zasadach.

39.  Opiekunowie  grup  zorganizowanych  zobowiązani  są  do  zapoznania  uczestników  
z obowiązującym regulaminem.

40.Dla sprawowania opieki nad dziećmi, wchodzącymi w grupie zorganizowanej, na każde 
10  dzieci  wchodzi,  dodatkowo  bezpłatnie,  jeden  opiekun  w  stroju  sportowym  i  obuwiu 
basenowym, bez możliwości pływania

41.  Grupy korzystające z  basenu,  po zakończonych zajęciach,  składają w wyznaczonym 
miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, tory, bramki, koła ratownicze).

42.  Opiekun  grupy  zorganizowanej  odpowiada  za  umycie  się  uczestników  grupy  pod 
natryskami  przed wejściem do wody.

43. Za chipy powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy

44. Wszelkie skaleczenia, urazy osoba pokrzywdzona ma obowiązek zgłosić niezwłocznie 
ratownikowi. W wyniku zaistniałych sytuacji zostanie sporządzony protokół powypadkowy.

45.  Działalność  gospodarcza  na  Pływalni  -  w  tym  również  udzielanie  prywatnej  nauki 
pływania, możliwe są wyłącznie za zgodą Kierownika Pływalni.

46.  Za  bezpieczeństwo  podczas  trwania  zawodów odpowiedzialność  ponosi  organizator 
zawodów

47.Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

48. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.

49. Wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania do użytku 
komercyjnego bez uprzedniego uzyskania zgody Kierownika Obiektu.

50.  Umieszczenie  reklam,  ogłoszeń  oraz  prowadzenie  akcji  promocyjnych  jest  możliwe 
odpłatnie po uzyskaniu zgody Kierownika Obiektu.

51.  Osoby  naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą 
usuwane z terenu Krytej Pływalni (Dz. U. Nr 57 z dn. 06.1997 r § 15 pkt. 3c)

52. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy obiektu mogą zgłaszać Kierownikowi Pływalni 
lub wpisać się do Książki Skarg i Wniosków, która znajduje się w kasie obiektu.

53. Kierownictwo obiektu nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego 
regulaminu.

II GRUPY ZORGANIZOWANE MOGĄ KORZYSTAĆ Z PŁYWALNI NA NASTĘPUJĄCYCH 
ZASADACH

1. Grupa zorganizowana nie może liczyć  więcej  niż  15 uczestników na jedną osobę 
prowadzącą zajęcia, posiadająca odpowiednie uprawnienia.



2. Zajęcia  mogą  odbywać  sie  tylko  w obecności  instruktorów pływania  i  ratowników 
WOPR.

3. Opiekun  grupy  po  wejściu  na  halę  basenową  ma  obowiązek  skontaktować  się  
z ratownikiem pełniącym dyżur w celu ustalenia zasad kąpieli.

4. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia równocześnie i przy wyjściu 
z szatni czekają na swojego instruktora.

5. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan osobowy swojej grupy 
przed i po zajęciach.

6. Za  bezpieczeństwo  ćwiczących  ponosi  odpowiedzialność  instruktor  prowadzący 
zajęcia, a w pomieszczeniach szatni  oraz na korytarzach za właściwe zachowanie 
odpowiedzialny jest opiekun grupy.

7. Za  pasek  z  elektrycznym  czytnikiem  powierzony  uczestnikom  grup  odpowiada 
opiekun grupy.

8. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić halę pływalni.

9. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki  
w wyznaczonym miejscu.

10. Wszelkie  skaleczenia,  urazy  oraz  różnego  rodzaju  nieprawidłowości  należy 
niezwłocznie  zgłaszać  ratownikowi  pełniącemu  dyżur.  W  wyniku  zaistniałych 
okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
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