
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

  

Postanowienia ogólne 

 

1. Kryta pływalnia jest obiektem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w imieniu 

którego w zakresie określonym stosownym Zarządzeniem Burmistrza Pruszcza  Gdańskiego, prawa 

powyższe wykonuje Zespół Szkół Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu   Gdańskim ul. Kasprowicza 

16. 

2. Basen jest obiektem dostępnym na potrzeby uczniów szkół publicznych Pruszcza Gdańskiego  

od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 16.00. 

3. Basen po zajęciach programowych jest obiektem rekreacyjnym – dostępnym dla użytkowników 

indywidualnych i grup zorganizowanych,  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16.00  

do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 20.00. 

4. Podstawą opłaty za pobyt na pływalni stanowi cennik usług świadczonych przez pływalnię - „Cennik 

na krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 4 w Pruszczu Gdańskim stanowiącej mienie Gminy Miejskiej 

Pruszcz Gdański”, który znajduje się w gablocie przy kasie. 

5. Opłata za korzystanie z pomieszczeń sportowych obiektu, pobierana jest z góry. 

6. Zakup biletu, karty wstępu (karnetu) na basen upoważnia użytkownika do korzystania z basenu oraz 

z jacuzzi, sauny parowej i suchej. 

7. Czas pobytu w pomieszczeniach sportowych mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę przy 

kasie, do chwili odczytu przez kasjerkę czasu pobytu. 

8. Kasjer ma prawo do weryfikacji autentyczności wszelkiego rodzaju biletów, kart wstępu (karnetu), 

wejściówek itp. 

9. Zespół Szkół Nr 4 oraz pracownicy pływalni nie ponoszą odpowiedzialności za:  

• przedmioty i pieniądze pozostawione w szatni,   

• uszkodzenie ciała i wypadki, wynikające z naruszenia regulaminu  pływalni.  

10. Zespół Szkół Nr 4 zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz świadczenia usług w terminach 

wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności. 

 

 

 

 



Użytkownicy  

 

        Z pływalni mogą korzystać: 

 GRUPY ZORGANIZOWANE –  pod opieką osoby prowadzącej zajęcia w zakresie zajęć ruchowych   

(aerobik, rehabilitacja ruchowa lub inne ćwiczenia w wodzie) oraz uczące się lub doskonalące 

pływanie. 

 INDYWIDUALNI UŻYTKOWNICY – osoby fizyczne korzystające z pływalni. 

1. Dzieci do lat 12 mogą przebywać, kąpać się i korzystać z pływalni wyłącznie  pod opieką osób 

pełnoletnich.  

2. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.  

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

4. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, ze  schorzeniami serca, 

zaburzeniami krążenia, równowagi oraz z innymi problemami zdrowotnymi mogą korzystać  

z obiektu jedynie pod nadzorem opiekuna. Osoby te korzystają z pływalni na własną 

odpowiedzialność. Opiekun zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która 

znajduje się pod jego nadzorem.   

5. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko  użytkownika. W przypadku 

przebywania na pływalni w okularach muszą one być umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

spadnięcie.  

 

Korzystanie z pływalni 

 

1. Na terenie krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obowiązuje zachowanie porządku, 

czystości i spokoju oraz podporządkowanie się decyzjom dyżurnego ratownika lub  prowadzącego 

zajęcia. 

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

3. Korzystający z pływalni mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania instrukcji/regulaminów 

wszystkich urządzeń, atrakcji wodnych i rekreacyjnych znajdujących się na pływalni.  

4. Osoby korzystające z usług pływalni powinny posiadać klapki kąpielowe.  

5. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, spełniającego wymogi higieniczne oraz 

estetyczne, nie posiadającego zamków błyskawicznych, albo  innych wstawek metalowych lub 

plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak 

również być   przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:   

 strój dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,   

 dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni,  



 wszyscy użytkownicy zobowiązani są podczas kąpieli do używania czepka kąpielowego – 

zabrania się używania we włosach spinek i innych elementów metalowych. 

6. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest przed wejściem na basen do: 

• pozostawienia odzieży w szafce ubraniowej otwieranej i zamykanej przy  pomocy    

     opaski magnetycznej (w obudowie której zamontowany jest transponder), 

• przebrania się w czysty strój kąpielowy, 

• dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środków  myjących, 

• odkażenia stóp w brodziku,  

• ponownego umycia całego ciała w przypadku skorzystania z WC w trakcie pobytu   

     na basenie. 

7. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się  jedynie w strefie suchej 

obiektu. 

8. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę 

prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć. 

9. Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie w wodzie nie może przekraczać 30 osób. 

 

ZAJĘCIA NA PŁYWALNI TRWAJĄ 40  MINUT. 

 

1. Wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem biletu, karty wstępu (karnetu), a w czasie 

zawodów – karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu. 

2. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie  z pływalni mogą 

odbywać się tylko w obecności ratownika. 

3. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię boso lub w obuwiu specjalnym, 

przeznaczonym do przebywania na basenie. 

4. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek 

sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

 

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

w spodenki i koszulki z napisem RATOWNIK. 

2. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiada instruktor prowadzący 

zajęcia oraz ratownik.  



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

regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować 

się ich poleceniom, 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. 

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

dyżurnemu ratownikowi. 

6. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu  odpowiedzialność ponosi 

użytkownik pływalni. 

7. Osoby, które nie umieją pływać powinni korzystać ze strefy płytkiej wody. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

 

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

przebywających, a w szczególności:  

 biegać na terenie pływalni, wokół niecek pływalni, w szatniach i pod   natryskami,  

 skakać do wody, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po  uprzednim,                    

zezwoleniu  wydanym przez dyżurnego ratownika,  

 hałasować,  

 popychać, spychać do wody innych użytkowników pływalni,  

 zanurzać osoby znajdujące się w basenie, 

 niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się w pływalni,  

 zaśmiecać i brudzić,  

 siadać na linach torowych,  

 załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,  

 wnosić na pływalnię i używać swojego sprzętu, zakłócając tym korzystanie z  pływalni  

             innym osobom.  

2. Na terenie pływalni zabrania się:  

 palenia tytoniu, palenia e-papierosów, wnoszenia i spożywania napojów  

alkoholowych, środków odurzających  i narkotyków,  

 żucia gumy,  

 wszczynania fałszywych alarmów, 

 wnoszenia szklanych butelek lub pojemników, 



 robienia zdjęć. 

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

narkotyków, środków odurzających. 

4. Z basenu może korzystać każdy, za wyjątkiem osób: cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie  

z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), choroby skóry, 

mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), chorych na nieżyty dróg 

oddechowych (katar, kaszel), uczulonych na środki odkażające, z chorobami układu wydalania, jak 

również osób stwarzających niebezpieczeństwo lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia, a także 

osób będących pod wpływem leków.  

5. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu oraz 

odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym. 

6. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w grupach zorganizowanych, 

odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie 

korzystających z pływalni odpowiedzialny jest dyżurny ratownik. Za właściwe zachowanie osób 

przebywających w pomieszczeniach pływalni  odpowiedzialny jest kierownik grupy – nauczyciel. 

7. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu. 

8. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować 

swoich uprawnień innym osobom. 

9. Grupy korzystające z pływalni po zajęciach składają sprzęt tj. liny, deski, pływaczki  w wyznaczonych 

miejscach. 

10. Grupy i osoby indywidualne, korzystają z szatni  10 minut przed rozpoczęciem zajęć, a po  ich 

zakończeniu  bezzwłocznie opuszczają pomieszczenia szatni. 

11. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi 

grupy lub do depozytu, Zespół Szkół nr 4 nie ponosi odpowiedzialności. 

12.  Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną  i karną za 

wyrządzone szkody. 

13.  Dyrektor szkoły/kierownik obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia na  pływalni, a w razie 

stwierdzenia uchybień-zakazać dalszego korzystania z pływalni. 

14.  Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi obiektu. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Za zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni  odpowiedzialność materialną ponoszą osoby niszczące 

sprzęt lub urządzenia pływalni w wysokości 100% wartości urządzenia.  

2. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 



3. Za wydanie karty wstępu (karnetu) jest pobierany depozyt (depozyt zwrotny) w wysokości 10 

złotych. Zwrot depozytu następuje po upływie okresu na jaki karta wstępu została wydana, po jej 

fizycznym zwrocie. Zwrot karty wstępu winien nastąpić nie później nie w terminie 30 dni licząc od 

dnia, w którym ten obowiązek wystąpił, pod rygorem utraty wpłaconego depozytu. 

4. Za  zgubiony, zniszczony transponder opłata  wynosi 40 zł. 

5. Za zniszczoną opaskę, w której znajduje się transponder opłata wynosi 15 zł. 

6. Za zgubioną  kartę wstępu (karnet) oraz wydanie nowej karty wstępu (karnetu) w zamian za 

utraconą opłata wynosi 20 zł. 

7. Płatności, o których mowa w  pkt. od 4 do 6 należy dokonać w kasie pływalni, przed opuszczeniem 

obiektu. 

8. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel  szatni wydaje rzeczy 

znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w  okresie do trzech miesięcy od daty 

pozostawienia. Po tym okresie zostaną one komisyjnie  zniszczone. 

9. Z uwagi na względy sanitarne – przedmioty pozostawione w pomieszczeniach pływalni, tj. klapki, 

stroje kąpielowe, ręczniki itp., po upływie 24 godzin będą usuwane z pływalni, ponieważ stanowią 

zagrożenie dla warunków sanitarnych obiektu.  

10. Obiekt krytej pływalni jest monitorowany. 

11. Osoby wykupujące kary wstępu na basen, siłownię, squasha wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, wyłącznie do celów ich obsługi w zakresie usług świadczonych przez pływalnię. 

12. Niestawiennictwo korzystającego w wykupionym terminie nie powoduje obowiązku zwrotu 

wniesionej opłaty, ani też nie uprawnia go do korzystania z pływalni w innym terminie. 

 

Regulamin pływalni sporządzony został zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi. 

GŁĘBOKOŚĆ REGULOWANEJ NIECKI WYNOSI OD 0,00 m DO 2,00 m. 


