
REGULAMIN PŁYWALNI 

Postanowienia ogólne 
1. Pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR. 
2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości. 
3. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami obowiązujących regulaminów 

oraz ich przestrzegania. 
4. Z pływalni mogą korzystać: 

- osoby indywidualne, 
- grupy zorganizowane. 

5. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być 
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do obowiązujących 
regulaminów i zarządzeń. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób 
nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników pływalni. 

6. Nieznajomość regulaminów oraz instrukcji użytkowania saun i pozostałego wyposażenia nie zwalnia 
z odpowiedzialności za nieprawidłowe ich użytkowanie, a kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne 
tego skutki. Za zapoznanie z regulaminami i instrukcjami uczestników grup zorganizowanych odpowiedzialny jest 
opiekun grupy. 

7. Pracownicy obiektu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby 
przebywające na pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom. 

8. Wobec osób, które wielokrotnie lub w sposób rażący naruszą postanowienia obowiązujących regulaminów może 
zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na obiekt. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie 
ostrzeżeniem wystosowanym przez pracowników obiektu. 

9. Na terenie pływalni zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej i komercyjnej bez pisemnej zgody 
kierownictwa obiektu. 
 

Wstęp i zasady odpłatności 
1. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z pływalni określa cennik opłat zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Bierunia. 
2. Faktury za usługi świadczone przez BOSiR będą wystawiane na życzenie klienta na podstawie przedłożonych 

paragonów fiskalnych.  
3. Zakupienie biletu i odebranie w kasie paska transponderowego oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do 

przestrzegania regulaminów, instrukcji i zarządzeń, wydanych w celu ustalenia zasad i zapewnienia bezpieczeństwa 
na obiekcie. 

4. Opiekun osoby indywidualnej i grupy zorganizowanej wchodząc na pływalnię celem sprawowania opieki jest 
odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu i ponosi odpowiedzialność 
za skutki ich zachowań. 

5. Opłata za korzystanie z pływalni przez pierwsze 70 minut pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.  
 

Zasady ogólne korzystania z pływalni 
1. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika. 
2. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną 

osobę prowadzącą zajęcia. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po 
zajęciach. O liczebności grup szkolnych decyduje dyrektor placówki oświatowej. 

3. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na pływalnię. 
4. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i zmiennym obuwiu sportowym. 
5. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego 

korzystania z obiektu. 
6. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy oraz obuwie zmienne typu klapki. 
7. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny, wzdłuż torów. 
8. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny (przed wejściem do wody należy się 

umyć mydłem pod prysznicem). 
9. Na terenie niecki basenowej wyznaczone są następujące strefy: 

a) strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości wody do 1,10 
b) strefa dla umiejących pływać – o głębokości wody od 1,10 do 1,9 

10. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach  basenu. 
11. Dzieci do lat 6 mogą przebywać na terenie obiektu jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszę pełną 

odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką dzieci i odpowiadają za wszystkie szkody przez nich wyrządzone. 



12. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i muszą posiadać na sobie 
jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za pozostające pod ich opieką 
dzieci. 

13. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić 
nieckę basenu i oczekiwać na dalsze polecenia ratownika. 

14. Na terenie pływalni obowiązuje zachowanie czystości, porządku, ciszy i spokoju oraz bezwzględne 
podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia lub pracowników obiektu. Służba ratownicza nosi stroje 
zgodne z obowiązującymi przepisami z napisem „Ratownik”. 

15. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, 
a w szczególności: 
a) wszczynać fałszywych alarmów, 
b) korzystać z atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami. 

16. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz: 
a) palenia papierosów i spożywania alkoholu, 
b) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających ocenę sytuacji lub 

powodujących nienaturalne zachowanie, 
c) spożywania żywności, 
d) wnoszenia towarów w szklanych opakowaniach, 
e) wprowadzania i przebywania zwierząt, 
f) biegania, 
g) skakania do wody bez zgody prowadzącego zajęcia, 
h) wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, 
i) używania mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej, 
j) niszczenia urządzeń i wyposażenia pływalni. 

17. Zabrania się korzystania z pływalni osobom: 
a) z przeciwwskazaniami lekarskimi oraz chorym na choroby zakaźne, 
b) u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia, 
c) z plastrami i bandażami na ciele, 
d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

18. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Okulary muszą być 
umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.  

19. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu. 
20. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu 

sportowego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika. 
21. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników, skaleczeniach i urazach oraz 

nieprawidłowościach pracy urządzeń każdy użytkownik pływalni ma społeczny obowiązek bezzwłocznie powiadomić 
ratownika lub pracowników obiektu. 
 

Odpowiedzialność 
1. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia 

społecznego – w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, 
a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu i wskazań pracowników obiektu mogą zostać 
usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania 
sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. 

2. Użytkownik, który swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie, uszkodzenie lub 
zgubienie wyposażenia obiektu zobowiązany jest pokryć zaistniałą szkodę w pełnej wysokości. 

3. BOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie pływalni 
przedmioty, w tym wartościowe. 

4. BOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji i wskazań 
pracowników obsługi. 

5. Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach otwarcia obiektu przez wpis do książki skarg i wniosków, która znajduje 
się w kasie pływalni. 


