
Regulamin Krytej Pływalni „DELFIN”  
w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 

1. Kryta pływalnia jest obiektem Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43. 
2. Funkcjonuje w dni powszednie od 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta w godzinach od 9.00 - 19.00. 
3. Z pływalni mogą korzystać: 

-  grupowo - osoby uczące się pływać pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia (instruktor 
pływania trener,  nauczyciel lub inna uprawniona osoba, 

-  indywidualnie - osoby umiejące pływać, 
-  dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu i kąpać się wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 
4. Na teren pływalni nie będą wpuszczane osoby 

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu,  
- z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia 
- z otwartymi ranami, 
- stwarzające zagrożenie dla otoczenia - których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych 

norm. 
5. Zajęcia na pływalni odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w grupach nie 

przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą. 
6.  Osobom nie uczestniczącym w zajęciach grupowych przebywanie na  pływalni jest dozwolone 

w wyznaczonych  miejscach. 
7. Wstęp na pływalnię następuje za okazaniem biletu lub karnetu, a w czasie zawodów - za okazaniem 

karty uczestnictwa, bądź innego dokumentu upoważniającego 
8. Zajęcia grupowe oraz pływanie indywidualne mogą odbywać się tylko w obecności ratownika. 
9. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy wraz z czepkiem dowolnym kolorze 
10.  Jednorazowo na basenie może przebywać 48 osób, czyli 8 osób na jednym torze. 
11. Osoby prowadzące zajęcia mogą  wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym  

i boso lub w obuwiu specjalnym (trampki, tenisówki, ochraniacze obuwia). 
12. Każdą osobę przed wejściem do niecki basenowej obowiązuje  umycie się pod natryskiem  

oraz zdezynfekowanie  stóp w brodzikach wypełnionych płynem odkażającym. 
13. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek 

sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach 
14. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 
15. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą, 

grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnie. 
16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się 

decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownikowi. 
17. Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenie przez załatwianie potrzeb fizjologicznych, używania mydła 

oraz innych środków czyszczących. 
18. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu. 

Zabrania się więc: 
- wchodzenie do wody i wychodzenia z niej bez zezwolenia, 
- samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenu i ze słupków startowych, 
- wpychania do wody i zanurzania innych użytkowników, 
- biegania po chodnikach otaczających nieckę basenu, 
- palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i spożywania innych 

posiłków, 
- posiadania przedmiotów szklanych bądź oszklonych, 
- włączania fałszywych alarmów i wszelkich sygnałów dźwiękowych, 
- wprowadzania psów i innych zwierząt. 



19. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz 
bezpieczeństwo  pływającym. 

20. Odpowiedzialność: 
- za bezpieczeństwo osób pływających w grupie odpowiada prowadzący zajęcia i ratownik, 
- za bezpieczeństwo osób pływających indywidualnie odpowiada ratownik, 
- za zachowanie w pomieszczeniach przyległych basenowi odpowiada kierownik grupy, 
- za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie 

kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni odpowiedzialności nie ponosi, 
- w razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe 

opuszczenie niecki basenu. 
21. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni. 
22. Grupy korzystające z pływalni po zajęciach winny złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt  pływacki 

i ratowniczy bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.) 
23. Grupy i osoby korzystające z pływalni są upoważnione do korzystania z szatni na 10 min.  

przed rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. 
24. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować 

swoich uprawnień innym osobom. 
25. Zakazane jest podejmowanie nauki pływania bez zgody kierownika pływalni. 
26. Kierownik pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać 

dalszego korzystania z pływalni. 
27. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  

z terenu pływalni, z ewentualnością skierowania sprawy na drogę sądową. 
28. Użytkownik basenu zobowiązany jest zapłacić 50 zł. za zagubienie lub uszkodzenie paska  

z kluczykiem. 
29. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. 
30. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni: 

- przebywają na wyznaczonym stanowisku, 
- zobowiązani są do obserwowania powierzchni wody i natychmiastowej reakcji na sygnał 

wzywania pomocy, 
- sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, 
- mają pełne prawo wymagać podporządkowania się ich decyzjom wszystkich osób 

korzystających z pływalni. 
31. Skargi i wnioski należy składać kierownikowi pływalni. 
32. Zakazane jest naciąganie liny rozdzielającej tory basenowe oraz przechodzenie przez nią. 
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