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Baseny Letnie to kompleks składający się z dwóch basenów wykonanych w
technologii Laghetto Professional Classic otoczonych drewnianym pomostem
wykonanym ze struganego drewna modrzewiowego. Najmłodsi amatorzy letnich
kąpieli mają do dyspozycji basen o głębokości 60cm i wymiarach 7,8m x 15,2m przy
którym została zamontowana zjeżdżalnia wodna. Drugi basen ma wymiary 12,7m x
25,2m i głębokość 1,25m.
Na ogrodzonym terenie basenów letnich znajduje się plac zabaw, drewniana wiata,
stoły i krzesła drewniane, a także wypożyczalnia parasoli i leżaków. Dla wygody
użytkowników został również uruchomiony Bar „Słoneczko”.
Baseny letnie działają w okresie wakacyjnym w godzinach 10:00 – 18:00. W razie
potrzeby godziny pracy są wydłużane.
Cennik
Bilet całodzienny:
Bilet normalny - 10 złotych
Bilet ulgowy - 5 złotych

REGULAMIN BASENU OTWARTEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W
STARACHOWICACH
Basen otwarty jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Starachowicach, zwanego dalej MOSiR.
1. Basen czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.
2. Przed wejściem na basen otwarty każda osoba zobowiązana jest do zapoznania
się z niniejszym regulaminem.
3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie
stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie basenu
otwartego będą usuwane z obiektu.
4. Wstęp na basen otwarty dozwolony jest tylko za okazaniem biletu (paragonu).
5. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie basenu otwartego oraz
kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Na basenie otwartym obowiązuje zakaz:
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- palenia papierosów,
- wnoszenia napojów alkoholowych,
- używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych w basenie,
- używania środków odurzających,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających.
7. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu otwartego ze
szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
8. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na basenie otwartym
zabrania się osobom korzystającym z basenu:
- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika w czasie, w którym jest wywieszona
flaga,
- zakłócania wypoczynku innych użytkownikom basenu,
- zaśmiecania terenu basenu otwartego,
- wprowadzania na basen zwierząt,
- wpychania do wody innych użytkowników basenu,
- skoków do wody,
- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
- stwarzania w inny sposób zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z
basenu,
- podejmowania innych działań grożących wyrządzeniem szkody w mieniu
znajdującym się na terenie basenu otwartego.
9. Osoby korzystające z basenu otwartego zobowiązane są do:
- noszenia stroju kąpielowego przylegającego do ciała, bez kieszeni,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z basenu,
- utrzymania czystości i porządku na terenie basenu otwartego,
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- podporządkowania się poleceniom ratowników i osób odpowiedzialnych za
funkcjonowanie obiektu,
- małe dzieci korzystające z małego basenu powinny mieć ubrane specjalne
pieluchy (pampersy).
10. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest przed wejściem na basen
do umycia całego ciała pod prysznicem.
11. Leżakowanie osób korzystających z basenu otwartego dozwolone jest na terenie
całego obiektu.
12. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu zaleca się
wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.
13. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu otwartego MOSiR nie ponosi
odpowiedzialności.
14. Za wszelkie szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie basenu
otwartego odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę.
15. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego
regulaminu MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
16. Ratownikami są osoby z uprawnieniami, noszące stroje w kolorze czerwonym z
napisami WOPR.
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