Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Dyrektora Centrum Sportu
i Rekreacji w Łasku
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ
Pływalnia kryta przy ul. Szkolnej 2 zarządzana jest przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
I. Ogólne zasady korzystania z pływalni
1. Regulamin pływalni krytej reguluje zasady funkcjonowania pływalni oraz prawa i obowiązki osób
z niej korzystających.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z pływalni należy zapoznać się z Regulaminem oraz bezwzględnie
przestrzegać zawartych w nim zasad i stosować się do jego zapisów.
3. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego. Celem funkcjonowania monitoringu
wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego , ochrony osób i mienia
oraz dóbr pływalni, a także w celach dowodowych. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia
do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem stanowi
zał. Nr 1 do Regulaminu oraz znajduje się na stronie www.csir.lask.pl w zakładce RODO.
4. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów regulujących warunki
korzystania z obiektu pływalni, lecz mają charakter uzupełniający.
5. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli
- wejścia na basen o pełnych godzinach,
- czas trwania wejścia 45 min.
- aktualna informacja o wejściach na basen znajduje się w recepcji pływalni oraz na stronie www.csir.lask.pl
6. Z pływalni mogą korzystać :
- klienci indywidualni – zgodnie z harmonogramem dostępności basenu,
- grupy zorganizowane ( szkolne, sportowe, firmy, stowarzyszenia itp. ) – według ustalonego wcześniej
harmonogramu,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą - zgodnie z harmonogramem dostępności całej niecki
basenu z wyłączeniem niedziel godz. 11.00, 12.00.
7. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające
zagrożenie dla innych osób przebywających na pływalni, a także osoby niestosujące się do przepisów
niniejszego Regulaminu i do poleceń pracowników pływalni , mogą zostać usunięte z pływalni.
8. Na terenie pływalni zabrania się jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności
handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów.
Wyjątek od tej zasady stanowi :
- prowadzenie prywatnych indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia
pływania lub innych specjalistycznych zajęć w wodzie z nie więcej niż 3 osobami jednocześnie
po wykupieniu stosownego biletu uprawniającego do świadczenia takiej usługi. Osoby uczestniczące
w w/w zajęciach zobowiązane są do wykupienia stosownego dla siebie biletu.
- prowadzenie zajęć grupowych po zawarciu umowy najmu całej lub ½ niecki
9. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz :
a) palenia papierosów,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji
psychotropowych oraz podobnie działających środków,
c) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych, środków odurzających,
substancji psychotropowych oraz podobnie działających środków,
d) wprowadzania psów i innych zwierząt,
e) zaśmiecania i zakłócania porządku.
10. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego wraz z czepkiem i zmiana obuwia na klapki
basenowe antypoślizgowe.
11. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w stroju ćwiczebnym i w klapkach
basenowych antypoślizgowych.
12. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod
prysznicem. Panie zobowiązane są zmyć makijaż.

II. Zasady bezpieczeństwa
1. Z pływalni mogą korzystać :
a) osoby uczące się pływać pod opieką prowadzącego zajęcia,
b) osoby umiejące pływać,
c) dzieci powyżej 3 lat do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą
zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.
3. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą
odbywać się tylko w obecności ratownika.
4. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
Natomiast za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych odpowiedzialność
ponosi prowadzący zajęcia.
5. Jednorazowo w niecce może przebywać max. 36 osób.
6. Opiekunowie grup szkolnych odpowiedzialni są za zachowanie dzieci na terenie całego obiektu
a w szczególności w umywalniach, szatniach i na antresoli.
7. Grupy i osoby indywidualne korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni
na 10 minut przed rozpoczęciem i na 10 minut po zakończeniu zajęć.
8. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek
sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
9. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki ( deski, koła,
piłki, krążki ).
10. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do :
- stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników pełniących dyżur i innych
pracowników pływalni,
- dostosowania swoich aktywności do umiejętności, sprawności oraz stanu zdrowia,
- zachowania szczególnej ostrożności na powierzchniach mokrych, zwłaszcza pod natryskami,
w przejściach i w hali basenowej,
- bezzwłocznego informowania ratownika i obsługi basenu o zdarzeniach mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo własne i innych osób.
12. Prywatne zajęcia w wodzie z instruktorem mogą odbywać się wyłącznie na torach 1 , 2 , 6.
13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam
przebywających, a w szczególności :
- wchodzić do wody bez zezwolenia,
- wchodzić do wody podczas nieobecności ratownika,
- wykonywać skoków ze słupków startowych bez zgody ratownika,
- skakać z brzegów basenu,
- siedzieć na: brzegach niecki, słupkach startowych, drabinkach wejściowych i linach torowych,
- biegać, popychać i wrzucać do wody,
- hałasować,
- wszczynać fałszywych alarmów,
- wnosić i spożywać żywności i napojów oraz żuć gumę w hali basenowej,
- zaśmiecać, zanieczyszczać szatni, natrysków i hali basenowej,
- wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonych ( drabinki ),
- pozostawiać dzieci bez opieki,
15.Zabrania się korzystania z pływalni osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na :
choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę,
zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne.
16. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu.
17. Kierownik pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać
dalszego korzystania z pływalni .
III. Odpłatność
1. Opłata za wstęp pobierana jest według cennika.
2. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem należy uregulować
kwotę 35 zł.

3. Za zanieczyszczenie niecki basenowej z winy klienta korzystającego z pływalni nakłada się sankcje
finansowe w wysokości szkody spowodowanej konkretnym zdarzeniem.
4. Za zniszczenie sprzętu lub urządzeń pływalni obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości
szkody.
IV. Odpowiedzialność
1. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek
kradzieży.
3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
Regulaminu i wskazań obsługi.
4. Wniesienie opłaty za wstęp na pływalnię jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Uwagi i wnioski należy składać kierownikowi pływalni.
6. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem
z pływalni bez zwrotu poniesionej opłaty.
V. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku ul. Armii Krajowej 5a
98-100 Łask , NIP 8311575994 , tel. 43 676 11 77 , e-mail: plywalnia.csir@lask.pl , dane kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych : iod.csir@lask.pl . Informacje o celach, podstawach prawnych,
służących prawach stanowi zał. Nr 2 do Regulaminu oraz został umieszczony na stronie internetowej
www.csir.lask.pl w zakładce RODO.

