REGULAMIN PŁYWALNI
1. Pływalnia jest obiektem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach.
2. Po wejściu na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem pływalni.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy.
5. Pływalnia jest czynna zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
6. Uczestnicy zajęć ogólnodostępnych korzystają z pływalni odpłatnie wg
obowiązującego cennika. Uprawnieni do zakupu biletu ulgowego powinni przy
zakupie biletu okazać stosowny dokument.
7. Dzieci ze szkół podstawowych mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osoby
pełnoletniej.
8. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu
oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest również wstęp osób,
których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
9. Nadzór nad osobami korzystającymi z basenu oraz sprzętem sprawują nauczyciele,
instruktorzy, trenerzy pływania oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
10. W czasie zawodów za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników zawodów
odpowiada organizator, opiekunowie zawodników i ratownik.
11. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu ogólnodostępnego
odpowiedzialność ponosi ratownik.
12. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych, korekcyjnych i rekreacyjnych
odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia oraz ratownicy.
13. Za zachowanie i bezpieczeństwo grup zorganizowanych ze szkół i placówek
oświatowych na terenie całego obiektu, a w szczególności w szatniach przed
rozpoczęciem zajęć jak i po ich zakończeniu odpowiadają opiekunowie grup.
14. Opiekunowie grup zorganizowanych ze szkół i placówek oświatowych są
zobowiązani do przyprowadzenia uczestników zajęć na basen.
15. Za zachowanie i bezpieczeństwo grupy zorganizowanej ze szkół i placówek
oświatowych podczas zajęć na basenie odpowiada osoba prowadząca dana grupę
oraz ratownik.
16. Osoba prowadząca zajęcia z grupą zorganizowaną ze szkoły lub placówki
oświatowej zobowiązana jest przejąć tę grupę od opiekuna grupy na basenie,
sprawdzić obecność uczestników zajęć przed i po zajęciach oraz odprowadzić
grupę pod natryski przy szatniach basenowych, po czym dalszą opiekę nad grupą
sprawuje opiekun grupy.
17. Grupy zorganizowane ze szkół i placówek oświatowych, uczestnicy zajęć
sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych oraz osoby pływania
ogólnodostępnego wchodzą do szatni 15 min przed rozpoczęciem pływania.
18. Wszyscy korzystający z basenu muszą podporządkować się poleceniom
wydawanym przez ratownika.
19. Wszystkie osoby korzystające z basenu na sygnał dźwiękowy ratownika lub osoby
prowadzącej powinny natychmiast wyjść z wody.

20. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym natychmiast wyjść
z wody i opuścić basen oznaczoną drogą ewakuacyjną.
21. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje: przejście przez brodzik,
dokładne umycie ciała pod prysznicem oraz po skorzystaniu z toalety.
22. Kąpiących się obowiązuje:
- noszenie stroju kąpielowego oraz czepka,
- zachowanie porządku i czystości,
- opuszczenie basenu niezwłocznie na sygnał ogłaszający koniec zajęć,
- wejście na basen w obuwiu zamiennym lub boso,
- przestrzeganie Regulaminu.
23. Osobom korzystającym z basenu zabrania się:
- stwarzać sytuacje zagrażające niebezpieczeństwu,
- wchodzić do wody bez zezwolenia,
- biegać po obrzeżach niecki basenu,
- biegać po schodach a także w przejściach między szatnią a basenem,
- skakać i biegać po trybunach,
- skoków do wody z brzegu basenu
- skoków ze słupków startowych w czasie zajęć ogólnodostępnych
- jeść na terenie basenu a także żuć gumę,
- załatwiać potrzeby fizjologiczne w basenie.
24. Punkt sanitarny na basenie znajduje się w dyżurce ratowników
25. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu
ratownikowi.
26. Osoby u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się
rany nie będą dopuszczone do korzystania z basenu.
27. Za pozostawienie wartościowych przedmiotów bez nadzoru kierownictwo nie ponosi
odpowiedzialności.
28. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
w sprawach o wykroczenia.
29. Winni niszczenia bądź uszkodzenia sprzętu lub urządzeń basenu ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
30. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają opiekunowie.
31. Skargi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie ośrodka.
32. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez osoby korzystające z basenu
odpowiedzialni są instruktorzy prowadzący zajęcia i dyżurni ratownicy. Wszystkie
osoby przebywające na terenie basenu obowiązane są do podporządkowania się
ich zaleceniom.
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