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REGULAMIN PŁYWALNI KSOS  

 

I. Przepisy Ogólne 

 

1. Pływalnia jest obiektem Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego z siedzibą w 

Krakowie al. Powstania Warszawskiego 6.  

2. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z Regulaminem KSOS.  

3. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach zorganizowanych według ustalonego 

harmonogramu.  

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni, są obowiązane podporządkować 

się nakazom instruktora i ratownika.  

5. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności nauczyciela instruktora 

i ratownika.  

6. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:  

a. Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

b. Z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry.  

c. Których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.   

d. Których stan higieny odbiega do ogólnie przyjętych norm.  

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z szatni głównej.  

8. Grupy korzystające z pływalni wchodzą do szatni i pod natryski 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć.  

9. Uczestnicy zajęć wchodzą na pływalnię równocześnie, wyprowadzani przez 

instruktora prowadzącego zajęcia lub ratownika.  

10. Po zakończonych zajęciach grupa wprowadzana jest do szatni przez instruktorów 

prowadzących zajęcia lub ratownika (zajęcia trwają 45 minut).  

11. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi 

prowadzący zajęcia.   

 



 

12. Rodzice mogą wchodzić na pływalnię wyłącznie w dniach wyznaczonych przez 

Dyrekcję tzw.: Dni Otwarte i tylko w obuwiu zastępczym.  

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody.  

14. Wszystkich uczestników zajęć na pływalni obowiązuje regulamin pływalni.  

15. Skargi, uwagi i wnioski wynikające z postanowień niniejszego regulaminu, można 

zgłaszać Kierownikowi Działu Pływania.  

II. Zasady Korzystania  

 

1. Przed wejściem na halę basenową należy bezwzględnie umyć ciało pod natryskiem i 

przejść przez brodzik dezynfekujący stopy. 

2. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy i czepek.  

3. Każdy korzystający z WC w trakcie zajęć zobowiązany jest bezwzględnie umyć 

ponownie ciało przed wejściem do wody.  

4. W części „mokrej” basenu obowiązuje bezwzględnie obuwie zastępcze.  

5. Na terenie pływalni zabrania się:  

a. Biegania.  

b. Wnoszenia i spożywania posiłków.  

c. Wnoszenia opakowań szklanych (np.: szampony itp.) oraz ostrych narzędzi i 

innych przedmiotów niebezpiecznych.  

6. Przed wejściem na basen należy bezwzględnie zdjąć biżuterię i zegarki.  

7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, KSOS nie ponosi 

odpowiedzialności.  

8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie 

instruktorowi lub ratownikowi.  

9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do 

zaleceń instruktorów, ratowników lub obsługi KSOS będą usuwane z terenu pływalni.  

 


