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REGULAMIN PŁYWALNI 

KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO 

 

  
 1. Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby które zakupiły bilet u osoby upoważnionej   

     do sprzedaży lub posiadają umowę zezwalającą na korzystanie z obiektów. 

 

 2. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem KSOS. 

 

 3. KSOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem 

    z pływalni u osób których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z takiej formy rekreacji.  

 

4. KSOS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas  

    korzystania z pływalni. 

 

5. Wejście na strefę pływalni jest możliwe jedynie w zmiennym, odpowiednim obuwiu. 

 

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

     prysznicem. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach. 

 

7. Wszyscy znajdujący się na terenie hali pływalni muszą podporządkować się nakazom  

     ratownika. 

 

8. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref.  

 

9.  Na teren pływalni nie będą wpuszczane osoby: 

     - których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających 

     - z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry 

     - których stan higieny odbiega do ogólnie przyjętych norm 

 

10. Na hali basenowej obowiązuje zakaz skoków do wody i biegania. 

  

11. Wszystkie przedmioty należące do korzystających z pływalni muszą zostać zabrane  

       z  terenu  obiektu po zakończeniu korzystania z pływalni. W przeciwnym wypadku   

      dopuszcza się ich utylizację. 

 

12.  Za przedmioty wartościowe i inne pozostawione na terenie obiektu - KSOS  

       nie odpowiada. 

 

13. KSOS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali  

      basenowej. 

 

14. Osoby korzystające z obiektów KSOS ponoszą pełną odpowiedzialność materialną  

     za wyrządzone szkody. 

            



OBOWIĄZKI / ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUP 

ZORGANIZOWANYCH I REKREACYJNYCH 

 

      Przez GRUPĘ ZORGANIZOWANĄ rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia 

      ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera pływania, nauczyciela  

      lub innej uprawnionej osoby. Przez GRUPĘ REKREACYJNĄ rozumie się zespół osób    

      korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna. 

 

15. Organizator ma obowiązek dostarczenia listy instruktorów prowadzących zajęcia na    

      wniosek Kierownika Obiektów Sportowych KSOS. 

 

16. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za działania zatrudnionych przez siebie 

      instruktorów/opiekunów. 

 

17. Wejście grupy na teren szatni basenowej i pomieszczenia natrysków możliwe jest 10 min  

przed rozpoczęciem zajęć, a wejście na halę pływalni odbywa się o określonej 

harmonogramem godzinie. 

 

18. Zajęcia grupy odbywają się wyłącznie na wydzielonej części pływalni pod nadzorem  

      instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć, z zachowaniem 

      bezpiecznej ilości uczestników przypadających na 1 instruktora. 

 

19. Zabrania się instruktorom/opiekunom korzystania z pomieszczeń ratownika oraz   

      wydzielonego stanowiska ratowniczego oraz z pokoju dla pracowników Obiektu na 

      terenie pływalni. 

 

20. Opiekun grupy/instruktor reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej  

      opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób w   

      pomieszczeniach: szatni, natrysków i na hali basenowej. 

 

21. Opiekun grupy/instruktor zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy. 

 

22. Po zakończonych zajęciach opiekun grupy/instruktor zobowiązany jest do złożenia w  

      wyznaczonym miejscu sprzętu dydaktycznego. 

 

23. Opiekun grupy/instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody  

      spowodowane przez grupę podczas jej pobytu na terenie pływalni. 

 

24. Opiekun grupy/instruktor odpowiedzialny jest za zgłoszenie każdego wypadku na terenie  

      pływalni – ratownikowi KSOS. 

 

25. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów  

      obowiązujących na terenie pływalni – Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik  

      ma prawo do przerwania zajęć oraz usunięcia grupy z pływalni. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 


