Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. "Szarych Szeregów"
al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków
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REGULAMIN
KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO
MIĘDZYSZKOLNEGO BASENU PŁYWACKIEGO
W KRAKOWIE – NOWEJ HUCIE
31- 941 KRAKÓW, OS. KOLOROWE 29 B
1. KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki czynny jest w godz. 6.00 – 22.00
2. Z pływalni mogą korzystać:
• Grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
• Indywidualnie – za okazaniem karty wstępu
3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z widocznymi
zmianami chorób skórnych nie będą wpuszczane na pływalnię.
4. Zabrania się wnoszenia, podawania, sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych na
terenie całego obiektu.
5. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów i ratowników.
6. Liczebność grupy na zajęciach z pływania nie może liczyć więcej niż 15 uczestników
na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się pod opieką i nadzorem
osób pełnoletnich.
8. Zabrania się przebywanie na terenie pływalni osobom postronnym, rodzicom oraz
krewnym osób kąpiących się / za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego tj. holu /
9. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek.
10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się mydłem pod natryskiem.
11. Na pływalnię uczestnicy wchodzą równocześnie. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
12. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny przed i po zajęciach.
13. Zajęcia na pływalni krytej odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
14. Grupa bez prowadzącego zajęcia lub opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, dyscypliny, czystości, spokoju i ciszy.
16. Korzystającym z pływalni zabrania się:
• Wchodzić do wody i wychodzić z wody bez zezwolenia
• Biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni
• Samowolnie skakać do wody
• Zatapiać głowę współćwiczącego
• Palić papierosy, oraz jeść na terenie otaczającym nieckę
• Hałasować
• Zabrania się używania przedmiotów szklanych lub z elementami szklanymi
np.(szamponów, mydeł w opakowaniu szklanym)
• Załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody w basenie
• Wprowadzanie psów i innych zwierząt

17. Na sygnał alarmowy / syrena / należy bezzwłocznie opuścić nieckę basenu.
18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponoszą:
prowadzący zajęcia oraz ratownik w pozostałych pomieszczeniach opiekun lub kierownik
grupy.
19. Korzystanie z szatni dozwolone jest 15 minut przed i 15 minut po zajęciach.
20. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni dyrekcja pływalni nie ponosi
odpowiedzialności. Wartościowe przedmioty można zostawić w depozycie na
portierni.
21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.
23. Ratownicy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu – wszystkie osoby
przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
w sprawach o wykroczenie.

UWAGA!
Wszystkie nie uwzględnione w niniejszym regulaminie sytuacje lub odstępstwa będą
rozstrzygane przez Kierownika KSOS MBPNH.

Kierownik KSOS MBPNH

