
Regulamin	Korzystania	z	Krytej	Pływalni	przy	PCE	Kętrzyn 
1. Obiekt jest otwarty: 

1.1. W roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca  
1.1.1. poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 20.00 

1.1.2. w soboty, niedziele od 10.00 do 18.00 
1.2. W okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia od 10.00 do 18.00 

 
 
2. Maksymalna ilość osób przebywających na krytej pływalni wynosi 30 osób. 
3. Na terenie hali basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni 

zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć. 
4. Grupa zorganizowana pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę 

prowadzącą zajęcia, instruktorzy – opiekunowie kontrolują podopiecznych podczas 
przygotowania do wejścia na basen oraz wchodzą tym samym ciągiem komunikacyjnym. 

5. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej 
staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: 
5.1. zapoznania się z regulaminem korzystania z pływalni i zainstalowanych w niej 

urządzeń i ich przestrzegania, 
5.2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na 

pływalni, 
5.3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników 

pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki, 
5.4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności 

i ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych, 
5.5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, 

sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia, 
5.6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni 

o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo własne i innych osób. 

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. 

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz zażywania środków odurzających, picia 
alkoholu oraz palenia tytoniu i e-papierosów. 

8. Na terenie pływalni obowiązuje zmiana obuwia, w części mokrej obowiązują „klapki” 
z materiału odpornego na wodę, czysty strój kąpielowy. 

9. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania 
z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do 
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu 
gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz 
godności użytkowników. 

10. Każda osoba przed kąpielą w basenie powinna umyć starannie całe ciało z użyciem 
środków myjących. 

11. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe 
ciało przed ponownym wejściem do wody. 

12. Zabrania się korzystania z pływalni osobom: 
12.1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

 SOBOTA-NIEDZIELA 
10.00 10.40 11.20 12.00  13.00 13.40 14.20 15.00 
15.40 16.20 17.00 



12.2. ze zmianami skórnymi, ranami oraz mające przeciwwskazania medyczne do 
korzystania z basenu. 

13. Kąpiel w szkłach kontaktowych powinna odbywać się tylko po nałożeniu okularów 
ochronnych. 

14. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wiązanie długich włosów 
15. Zabrania się wnoszenia na teren hali basenowej sprzętu z elementami szklanymi, 

opakowań szklanych oraz jedzenia. 
16. Korzystanie ze sprzętu do pływania (np. koło pompowane) może odbywać się wyłącznie 

po zgodzie Ratownika. 
17. Korzystanie z materaców jest zabronione. 
18. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są: 

18.1. ratownicy, 
18.2. w przypadku zorganizowanych grup, także ich opiekunowie. 

19. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub innych miejscach, a nie oddane do 
depozytu - pływalnia nie odpowiada. 

20. Osoby niszczące wyposażenie pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody. 

21. Nauka pływania i rehabilitacja grup zorganizowanych prowadzona może być wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

22. Nauka pływania może odbywać się wyłącznie na wcześniej wykupionym torze. 
23. Nauka pływania bez wynajęcia toru może odbywać się  wyłącznie 1:1 czyli jeden 

uczeń na jednego instruktora, po poprzednim uzgodnieniu tego z  Ratownikiem 
(nauka nie może przeszkadzać innym osobom korzystającym z pływalni) 

24. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu ratownik 
może nakazać kąpiącym natychmiastowe opuszczenie pływalni. 

25. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
osób tam przebywających a w szczególności: 
25.1. hałasować, 
25.2. biegać, 
25.3. zanieczyszczać wody, 
25.4. wieszać się na linach torowych 
25.5. wprowadzać psów i innych zwierząt. 

26. Grupy lub osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 
minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie 
opuszczona. 

27. Zakup biletów na daną godzinę kończy się 5 minut przed daną godziną wejścia. 
28. Korzystający z pływalni obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się 

decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratownika i obsługę pływalni. 
29. Skargi i wnioski można składać dyrektorowi w dni robocze od 7.00 do 15.00. 
 
 
 



 

	


