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REGULAMIN PŁYWALNI 
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego  

Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście  
 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Krakowski Szkolny Ośrodek 
Sportowy z siedzibą w Krakowie ul. Powstania Warszawskiego 6. 

2. Pływalnia KSOS MBPŚ czynna jest: 

• od poniedziałku do piątku od 6.30 do 22.00 

• sobota od 7.00 do 15.00 
Dopuszcza się w sporadycznych sytuacjach inne godziny otwarcia pływalni. 

3. Przed rozpoczęciem korzystania z pływalni należy zapoznać się z niniejszym 

regulaminem, jak również z instrukcjami użytkowania zamontowanych 
tam urządzeń. 

4. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. 
5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

• palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków 
odurzających, 

• wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych 

• spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza 
miejscem do tego przeznaczonym (bufet–  
I piętro) 

• wprowadzania i przebywania zwierząt 

• wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających 

6. W przypadku grup zorganizowanych, poza niniejszym regulaminem 

obowiązuje dodatkowo regulamin pływalni dla grup zorganizowanych. 
7. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej 

oraz akwizycyjnej bez zgody Dyrektora. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ 

 
1. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do 

zmiany, w holu pływalni, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie 

skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz 
z obuwiem zewnętrznym. 

2. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do umycia 
ciała pod prysznicem. 

3. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach. 

4. Korzystających z pływalni i jacuzzi obowiązuje czepek. 
5. Dzieci do lat 8 mogą  korzystać z pływalni tylko pod opieką osób 

dorosłych. 
6. Zabrania się korzystania z pływalni osobom nietrzeźwym lub pod 

wpływem środków odurzających oraz osobom, których stan zdrowia 

może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających 
na hali basenowej.  

7. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko  

w specjalnych pielucho-majtkach. 
8. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności lub 

samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać  
z pływalni i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich 
stanu zdrowia. 

Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne 
spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby. 

9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz ewentualne niebezpieczeństwa i 

nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi. 
10. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie  

z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać. 
11. Zasady korzystania z pływalni grup zorganizowanych określone są 

odrębnym regulaminem. 

12. Z pływalni można korzystać tylko pod nadzorem ratownika 
13. Na hali basenowej kategorycznie zabrania się: 

• biegania 

• skoków do wody 

• spożywania żywności oraz żucia gumy 

• wszczynania fałszywych alarmów 

• pozostawiania małych dzieci bez opieki 

• używania przyniesionego sprzętu pływającego  
14. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się 

natychmiastowe wyjście z wody. 
15. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą 

podporządkować się nakazom ratownika. 

16. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi wyrządzający szkodę a w 
przypadku dzieci - rodzice lub opiekunowie. 

17. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej, spowodowane 
naruszeniem regulaminu, Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności. 



 

 
 

 
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1. Za zniszczenie elementów wyposażenia obiektu a także zniszczenie, 
uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania 

obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody. 
2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy; w szczególności rzeczy 

wartościowe, zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na 

skutek kradzieży. 
3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów 

kąpielowych na hali basenowej. 
4. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 

niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń 

zamontowanych na pływalni.  


