REGULAMIN OBIEKTÓW BASENOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DĘBICY

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Pływalnia kryta jest obiektem wchodzącym w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dębicy z siedzibą główną: ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica Tel. 14 681 42 10 i jest własnością Miasta
Dębica.
2. Kryta pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym czynnym od 6.00 do 22.00.
Godziny otwarcia poszczególnych basenów dla klientów indywidualnych:
AQUAPARK – czynny jest codziennie od 9.00 do 21.30
Basen 25 m – czynny jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do 21.30,
w soboty i niedziele od 7.00 do 21.30
Basen 50 m – czynny jest codziennie od 14.00 do 21.30
3. Halę basenową należy opuścić do godz. 2130 natomiast teren pływalni do godz. 2140.
4. Teren pływalni rozumie się jako obszar ograniczony bramkami: wejściową i wyjściową.
5. Godziny otwarcia obiektu i zajęć ujętych w harmonogramie mogą ulec zmianie w wyniku
zdarzeń losowych, korekt terminarza rezerwacji torów, odbywających się zawodów.
6. Przebywanie na terenie pływalni w obuwiu zewnętrznym jest zabronione.
7. Wszystkie osoby korzystające z obiektu krytej pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do
zapoznania się z Regulaminem Obiektów Basenowych MOSiR w Dębicy oraz bezwzględnego
przestrzegania zawartych w nim postanowień.
8. Regulamin Obiektów Basenowych w Dębicy znajduje się przy kasach basenowych oraz na
stronie internetowej www.mosir.debica.pl.
9. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane .
10. Osoby uprawnione do korzystania z opłat ulgowych powinny legitymować się dokumentem
uprawniającym.
11. Obowiązek zapoznania z regulaminem w przypadku grup zorganizowanych spoczywa na
opiekunie lub kierowniku grupy.
12. Zajęcia zorganizowane odbywają się na pływalni w grupach nie większych niż 15 osób na jedną
osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.
13. Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważne bilety wstępu lub karnety ew.
korzystające z płatnych lub bezpłatnych zajęć zorganizowanych.
14. Dzieci przed ukończeniem 10 roku życia mogą przebywać na terenie obiektów basenowych
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
15. Za skutki nieregulaminowych działań uczestników grup przebywających na hali basenowej,
odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
16. Na terenie obiektów basenowych obowiązuje zakaz:
 wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
 sprzedaży, podawania, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających,
 palenia tytoniu,
 wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 wprowadzania i przebywania zwierząt.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
1. Wymiary pływalni:
 niecki treningowe dł. 50 m, szer. 21 m, głębokość od 190 do 240 cm
dł. 25 m, szer. 21 m, głębokość od 140 do 180 cm
 AQUAPARK - niecka główna z atrakcjami wodnymi o nieregularnym kształcie, głębokość 120
cm, brodzik dla dzieci o dł. 10,6 , szer. 4,6 m, głębokość 35 cm.
2. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratowników i instruktorów .
3. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie identyfikatora elektronicznego systemu
obsługi pobranego w kasie obsługi lub karty abonamentowej.
4. Sygnałem alarmowym oznaczającym konieczność wyjścia z wody na wypadek akcji ratowniczej
lub innego zagrożenia jest dźwięk dzwonka (syreny lub wezwanie poprzez urządzenie
nagłaśniające).
5. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój jedno lub dwuczęściowy,
dla mężczyzn kąpielówki tekstylne ściśle przylegające do ciała (zakaz używania spodenek
gimnastycznych, spodenek typu bermudy i wszystkich innych nie przylegających do ciała).
6. Dzieci używające pieluch mogą korzystać z basenów wyłącznie w jednorazowych pieluchach
przeznaczonych do kąpieli.
7. Kąpiący się zobowiązani są do posiadania czepków pływackich.
8. Każda osoba korzystająca z basenów zobowiązana jest przed wejściem na halę basenową do
umycia całego ciała pod natryskiem i dezynfekcję stóp poprzez przejście przez brodzik w szatniach.
9. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu,
wszystkie osoby przebywające na terenie zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
10. Skoki do wody z brzegu startowego oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu
zgody ratownika.
11. Na sygnał oznaczający koniec zajęć zorganizowanych, grupa powinna niezwłocznie opuścić
nieckę pływalni.
12. Na terenie hali basenowej zabrania się:
 wnoszenia żywności oraz innych artykułów spożywczych w opakowaniach szklanych,
 spożywania żywności i życia gumy,
 używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 niszczenia wyposażenia i oznakowania będącego na wyposażeniu,
 wszczynania fałszywych alarmów,
 hałaśliwego zachowania,
 zanieczyszczania wody basenowej,
 wchodzenia do wody bez zezwolenia ratowników lub prowadzącego zajęcia,
 biegania, popychania osób oraz powodowania wszelkich sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu,
 skakania do wody z obrzeża otaczającego niecki basenowe,
 nurkowania,
 chwytania i podtapiania uczestników kąpieli,
 siadania na linach torowych i wychodzenia z basenu po nich.
13. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom u których występują oznaki zewnętrzne
wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia
równowagi, choroby zakaźne oraz brak higieny osobistej.
14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy niezwłocznie zgłosić
dyżurującemu ratownikowi.
15. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi wszelkich zdarzeń i
nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu korzystających z pływalni.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
IV.
1. Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie odpowiedzialność ponosi ratownik dyżurny
ratownik oraz w przypadku grup zorganizowanych prowadzący zajęcia instruktor, trener lub
opiekun grupy.
2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
regulaminu.
3. Za szkody, zniszczenia, uszkodzenia spowodowane w wyposażeniu obiektu odpowiada sprawca,
w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice lub opiekunowie.
4. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek z chipem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w
wysokości 30 zł.
5. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia basenowego, ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
6. Za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu, lecz pozostawione w szatni lub w innych
miejscach obiektu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponoszą odpowiedzialności.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Pobranie kluczyka lub zakupienie karnetu jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania
się z regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania .
2. Kierownictwo MOSiR ma prawo zmieniać i ograniczać w zależności od potrzeb godziny
korzystania z basenu.
3. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących na terenie pływalni
będą usuwane z terenu pływalni (z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt).
Szczegółowe zasady korzystania z usług pływalni określają:
a) regulamin korzystania ze zjeżdżalni,
b) ogłoszenia i informacje administracji pływalni umieszczone na terenie obiektu.
4. Wszelkie wskazówki i informacje poprawiające jakość świadczonych usług przez MOSiR prosimy
składać w dyrekcji lub wysyłać na adres e-mail mosir@mosir.dębica.pl.
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