
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI MOSIR W KRAŚNIKU 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00 oraz w weekendy 

od 10.00 do 18.00, z wyjątkiem niektórych dni świątecznych i przerw technicznych. 

2. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się według harmonogramu znajdującego się  sekretariacie 

pływalni oraz zgodnie ze szczegółowym regulaminem korzystania z obiektu przez grupy 

zorganizowane. 

3. Ceny usług świadczonych przez pływalnię zawiera Cennik Usług Pływalni. 

4. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) przedmioty i pieniądze pozostawione w szatni,  

2) uszkodzenie ciała i wypadki, wynikające z naruszenia regulaminu pływalni. 

 

Użytkownicy 

1. Z pływalni mogą korzystać: 

1) grupowo: osoby pod opieką prowadzącego w zakresie zajęć ruchowych (aerobik, rehabilitacja 

ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące pływalnie, 

2) użytkownicy indywidualni. 

2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać, kąpać się i korzystać z pływalni wyłącznie pod bezpośrednią 

opieką osób pełnoletnich. 

3. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę uprawnioną do 

prowadzenia zajęć. 

4. Grupy przedszkolne nie mogą liczyć więcej niż 10 dzieci na jednego opiekuna. 

5. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi oraz z innymi problemami 

zdrowotnymi korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność. 

6. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności ratowników lub instruktorów pływalni. 

 

Korzystanie z pływalni 

 

1. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne 

podporządkowanie się decyzjom dyżurnego ratownika lub prowadzącego zajęcia. 

2. Za zachowanie się członków grupy zorganizowanej odpowiada opiekun lub kierownik grupy. 

3. Z usług pływalni może jednocześnie korzystać maksymalnie: 

150  osób w części pływackiej, 50 osób w części rekreacyjnej, 10 osób w saunie. 



4. Korzystający z pływalni mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania instrukcji lub 

regulaminów wszystkich urządzeń, atrakcji wodnych i rekreacyjnych znajdujących się w hali 

basenowej. 

5. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz czepka. 

6. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest przed wejściem do: 

1) przebrania się w czysty strój kąpielowy, 

2) pozostawienia odzieży w szafce ubraniowej otwieranej i zamykanej przy pomocy transpondera, 

3) dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących, 

4) do odkażenia stóp w brodziku, 

5) założenia czepka przed wejściem do basenu, 

6) ponownego umycia całego ciała w przypadku skorzystania z WC w trakcie pobytu na basenie. 

7. Strefa niecki sportowej w całości przeznaczona jest dla osób umiejących pływać. 

8. Ruch po torach niecki sportowej odbywa się prawostronnie. 

9. Nauka indywidualna odbywa się po wcześniejszym umówieniu lekcji w biurze MOSIR. 

Numery telefonów dostępne są w kasie pływalni oraz w sekretariacie. 

10. Nauka grupowa odbywa się w ściśle określonych terminach, które są ustalone na początku 

każdego miesiąca. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

 

1. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiadają ratownicy. 

2. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor 

prowadzący zajęcia. 

3. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są 

podporządkować się ich nakazom w szczególności poleceniu natychmiastowego wyjścia 

z wody. 

4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

z terenu pływalni bez zwrotu kosztów wstępu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy 

na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia. 

5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości w samopoczuciu należy niezwłocznie 

zgłosić dyżurnemu ratownikowi. 

6. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi 

użytkownik pływalni. 

Zakazy 



 

1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 

przebywających, a w szczególności: 

1) biegać wokół niecki pływalni, w szatniach i natryskach, 

2) skakać do wody, 

3) hałasować, 

4) popychać, spychać do wody innych użytkowników pływalni, 

5) zanurzać osób znajdujących się w basenach oraz wrzucać innych osób do wody, 

6) niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni, 

7) zaśmiecać i brudzić, 

8) siadać na linach torowych, 

9) załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie, 

10) pływać w poprzek basenu, 

11) wnosić na pływalnię i używać swojego sprzętu, 

12) pływać w okularach lub szkłach kontaktowych. 

2. Na terenie pływalni zabrania się: 

1) palić papierosy, pić napoje alkoholowe, 

2) jeść, 

3) żuć gumy, 

4) wszczynać fałszywe alarmy, 

5) korzystać z telefonów komórkowych. 

3. Zabrania się korzystania z usług pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 

narkotyków, środków odurzających oraz osobom z ranami otwartymi, z także z zewnętrznymi 

oznakami chorób skórnych, zakaźnych, chorym na nieżyty dróg oddechowych (katar, kaszel), 

uczulony na środki odkażające, z chorobami układu wydalania jak również osobom stwarzającym 

niebezpieczeństwo lub stanowiącym zagrożenia dla otoczenia. 

4. Zabrania się wszelkiej działalności zarobkowej wewnątrz obiektu przez osoby fizyczne i prawne 

oraz całkowity zakaz działalności konkurencyjnej wobec pływalni, a w szczególności nauki 

pływania i innych zajęć prowadzonych w wodzie. 

5. Naukę pływania mogą prowadzić jedynie instruktorzy MOSIR. 

6. Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do 

wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników , którzy nie stosują się do Regulaminu. 

7. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, łącznie z zakazem 

korzystania z usług, świadczonych we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kraśniku. 

 



Postanowienia końcowe 

8. Za zgubiony transponder, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni odpowiedzialność materialną 

ponoszą osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni w wysokości 100% wartości urządzenia. 

Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

9. Dyrektor pływalni oraz jego zwierzchnicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie 

stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających 

z pływalni mogą przerwać prowadzenie zajęć. 

10. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu, książka skarg i wniosków znajduje się 

w  kasie. 


