
Regulamin Ogólny Krytej Pływalni
Podstawowe zasady
1. Kryta pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Kazimierski Ośrodek Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (dalej odpowiednio jako: „Pływalnia” oraz „Zarządzający Pływalnią”).
2. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z basenów, jacuzzi oraz pozostałych pomieszczeń Pływalni, obwiązuje wszystkie osoby z niej korzystające oraz przebywające na jej terenie. 
3. Zasady korzystania ze zjeżdżalni, solarium, sauny oraz innych urządzeń Pływalni są ustalone w odrębnych regulaminach, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Pływalnia jest czynna dla publiczności:
                            Pon – Pt               7.00 do 21.00   
                            Sobota                 9.00 do 21.00
                            Niedziela            9.00 do 20.00

5. Z Pływalni mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 
6. Zakup biletu wstępu przez osobę indywidulaną lub grupę zorganizowaną na Pływalnię oznacza wyrażenie zgody na zasady korzystania z Pływalni oraz jej urządzeń określonych w niniejszym regulaminie.
7. Cały obiekt posiada wewnętrzny monitoring (również w szatniach), który rejestruje wszystkie zdarzenia na obiekcie dla właściciela i innych organów. Materiał zarejestrowany przez monitoring może być użyty jako dowód 
rzeczowy oraz może być ujawniany tylko uprawnionym do tego organom.
8. Do strefy mokrej (poza bramkę elektroniczną) obowiązuje wejście wyłącznie w specjalnym obuwiu (klapki itp.) i w stroju kąpielowym. Ręczniki, szlafroki itp. należy bezwzględnie pozostawić w szatni.
9. Osoby zamierzające korzystać z urządzeń Pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego z materiałów syntetycznych w dowolnym kolorze, noszenie czepków oraz umycie się pod natryskami przed rozpoczęciem korzystania 
z Pływalni.
10. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bycie pod wpływem środków odurzających lub osoby naruszające zasady bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na Pływalnię. Także osoby z zewnętrznymi oznakami chorób 
(np. chorób zakaźnych skóry, z otwartymi ranami ciała, skaleczeniami itp.) nie będą wpuszczane na Pływalnię.
11. Dzieci do lat 9 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
12. Ratownicy pełniący dyżur na Pływalni są organizatorami systemu nadzoru ratowniczego wynikającego z przepisów prawa i niniejszego regulaminu, sprawują ogólny i ciągły nadzór nad ich przestrzeganiem oraz korzystają 
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych przy prowadzeniu działań ratowniczych. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni obowiązane są bezwzględnie podporządkować się wszelkim nakazom, 
uwagom czy zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, kierowanych przez ratowników pełniących dyżur.
13. Osoby naruszające porządek publiczny, w szczególności stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z pływalni, zakłócające pracę ratowników, odwracające ich uwagę i niestosujące się do poleceń ratowników 
lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo korzystających z Pływalni (nauczycieli, instruktorów, opiekunów, pracowników Zarządzającego Pływalnią itd.), albo naruszające jakiekolwiek inne przepisy regulaminów 
obowiązujących na Pływalni, będą usuwane z Pływalni. 
14. W razie konieczności użycia pomocy pracowników ochrony osób i mienia w celu usunięcia osób naruszających porządek publiczny na Pływalni bądź przepisy regulaminów, osoby te będą obciążane kosztami podjęcia takich 
działań.
15. Za szkody wyrządzone w wyposażeniu i urządzeniach basenu oraz terenu przyległego, sprawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i karną. Za szkody spowodowane przez dzieci bądź inne osoby, którym nie można 
przypisać winy za wyrządzoną szkodę, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
16. Osoba, która zakupi bilet otrzyma pasek kodujący, służący do rejestrowania czasu pobytu i otwierania szafki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska, kwota obciążenia wynosi 100,00 zł.
17. Korzystającym z Pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody i korzystać z istniejących urządzeń bez zezwolenia osób do tego upoważnionych,
b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
c) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,
d) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
e) hałasować,
f ) wprowadzać psów lub innych zwierząt,
g) zakłócać pracy ratowników i innych pracowników Pływalni.
18. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika.
19. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach grupowych, mogą przebywać na Pływalni jedynie w ustalonych dniach i godzinach.
20. Wstęp na pływalnię odbywa się za okazaniem karty wstępu lub biletu, a w czasie zawodów – karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
21. Zarządzający Pływalnią zastrzega sobie prawo do:
a) wyłącznej rezerwacji całego obiektu pływalni, 
b) rezerwacji poszczególnych torów, 
c) wyłączenia poszczególnych obszarów pływalni z użytkowania,
d) odwołania zaplanowanych zajęć w każdym czasie,
e) ograniczenia dostępu do pływalni w całości lub części.
22. W obszarach Pływalni wyłączonych z użytkowania obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu. 
23. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
24. Na sygnał dźwiękowy (syrena, buczek) lub polecenie ratownika wszyscy uczestnicy kąpieli muszą bezzwłocznie wyjść z wody. 
25. Na Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.

Zajęcia zorganizowane
26. Zajęcia zorganizowane polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym prowadzeniu zajęć na Pływalni mogą odbywać się tylko w obecności opiekunów oraz ratowników.
27. Przez prowadzenie zajęć należy rozumieć prowadzenie zajęć uczenia lub doskonalenia umiejętności pływania co najmniej jednej osoby lub prowadzenie zajęć rekreacyjnych na Pływalni dla co najmniej jednej osoby (w formie 
gimnastyki, tańca itp.), niezależnie od faktu czy są to zajęcia odpłatne czy nieodpłatne.
28. Opiekun grupy ma obowiązek przebywać na hali basenowej razem z grupą i odpowiada za jej bezpieczeństwo, z wyjątkiem bezpieczeństwa w nieckach basenowych, którego strzeże ratownik dyżurujący.
29. Na Pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
30. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na Pływalnię.
31. Odpłatne lub nieodpłatne prowadzenie zajęć na terenie Pływalni wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządzającego Pływalnią oraz zawarcia stosownej, pisemnej umowy określającej zasady prowadzenia zajęć, pod 
rygorem nieważności. Zarządzający Pływalnią może podjąć decyzję o zawarciu umowy tylko w formie ustnej.
32. W przypadku prowadzenia zajęć bez wymaganej zgody lub umowy Zarządzający Pływalnią jest uprawniony do usunięcia osoby prowadzącej zajęcia z terenu pływalni.
33. Zajęcia na terenie Pływalni mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia i umiejętności.
34. Zarządzający Pływalnią jest uprawniony do kontroli zajęć odbywających się na terenie Pływalni na podstawie udzielonej zgody i umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy lub wystąpienia zagrożenia 
dla życia lub zdrowia uczestników zajęć, Zarządzający Pływalnią jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 
35. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
36. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownik, przy czym na ratowniku ciąży szczególny obowiązek podjęcia działań ratowniczych w przypadku 
wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników zajęć.
37. Osoba zamierzająca prowadzić zajęcia w wodzie odnotowuje ten fakt w raporcie wejść grup zorganizowanych.
38. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z Pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
39. Każdorazowe wyjście z Pływalni oraz powrót uczestnika biorącego udział w zajęciach grupowych wymaga zgłoszenia opiekunowi grupy.
40. Grupy korzystające z Pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.
41. Grupy i osoby rozpoczynające zajęcia będą wpuszczane do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
42. Zarządzający Pływalnią może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.
43. W czasie zajęć szkółki pływackiej, zajęć nurkowania swobodnego itp. obowiązuje wewnętrzny regulamin bezpieczeństwa sekcji.
 
Szkolne i przedszkolne grupy
44. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni wymagane jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru, przez upoważnionych do tego wychowawców 
i opiekunów.
45. Każda grupa szkolna i przedszkolna ma obowiązek przestrzegać regulaminy obowiązujące na Pływalni, w tym przepisy dotyczące zajęć zorganizowanych, o ile nie stoją one w sprzeczności z niniejszymi przepisami oraz jeżeli 
Zarządzający Pływalnią nie zdecyduje inaczej.
46. Obowiązkowe jest zakładanie czepków przez uczestników szkolnych i przedszkolnych grup zorganizowanych.
47. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, o liczebność grup korzystających z Pływalni decyduje dyrektor placówki organizującej zajęcia szkolne lub przedszkolne na Pływalni, mając na względzie konieczność zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach.
48. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest ponadto od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
49. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratowników.
50. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
51. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
52. Opiekunowie grup wchodzą na basen bezpłatnie.
53. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.
54. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
55. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
- przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla członków grupy,
- pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
- wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
- przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
- dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych,
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz pisemne potwierdzenie w raporcie wejść grup zorganizowanych,
- ustawiczna kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
- po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
- sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
- wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
- dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez dzieci,
- dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
- zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
- wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
56. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
57. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
58. Członkowie grupy oprócz obowiązkowi podporządkowania się ratownikowi mają obowiązek podporządkowania się opiekunowi.

Przepisy końcowe
59. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, lub w innym miejscu na terenie obiektu Zarządzający Pływalnią nie ponosi odpowiedzialności.
60. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarządzający Pływalnią.
61. Skargi i wnioski należy zgłaszać przedstawicielom Zarządzającego Pływalnią. Książka skarg i wniosków znajduje się w siedzibie Zarządzającego Pływalnią.
62. Dla osób korzystających z saun, solarium, zjeżdżalni i innych urządzeń znajdujących się na obiekcie obowiązują dodatkowe regulaminy, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu, to jest:
a. Załącznik nr 1 – Regulamin zjeżdżalni
b. Załącznik nr 2 – Regulamin solarium
c. Załącznik nr 3 – Regulamin sauny


